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Deputado Délio Malheiros BPS
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26.6.2008 1ª Reunião Conjunta das

Comissões de Participação

Popular e de Transporte,

Comunicação e Obras Públicas

na 2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

12.9.2009 707

17.4.2009 1ª Reunião Especial das

Comissões de Direitos

Humanos e de Participação

Popular na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

11.9.2009 499

18.6.2009 1ª Reunião Conjunta das

Comissões de Direitos

Humanos e de Participação

Popular na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

25.9.2009 1360

18.8.2009 15ª Reunião Ordinária da Comissão

de Defesa do Consumidor e do

Contribuinte na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

17.9.2009 838

19.8.2009 14ª Reunião Ordinária da Comissão

de Transporte, Comunicação e

Obras Públicas na 3ª Sessão

2.9.2009 40
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Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

19.8.2009 1ª Reunião Especial da Comissão

Especial para Emitir Parecer

sobre o Veto Parcial à

Proposição de Lei nº 19.168

9.9.2009 337

20.8.2009 15ª Reunião Ordinária da Comissão

de Turismo, Indústria, Comércio

e Cooperativismo na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

9.9.2009 337

25.8.2009 62ª Reunião Extraordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

1º.9.2009 1

25.8.2009 20ª Reunião Ordinária da Comissão

de Administração Pública na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

5.9.2009 298

25.8.2009 1ª Reunião Especial da Comissão

Especial para Emitir Parecer

sobre as Indicações 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

9.9.2009 338
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25.8.2009 19ª Reunião Ordinária da Comissão

de Constituição e Justiça na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

12.9.2009 708

25.8.2009 22ª Reunião Ordinária da Comissão

de Política Agropecuária e

Agroindustrial na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

15.9.2009 726

26.8.2009 63ª Reunião Extraordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

1º.9.2009 8

26.8.2009 1ª Reunião Especial da Comissão

Especial para Emitir Parecer

sobre o Veto Parcial à

Proposição de Lei nº 19.230

3.9.2009 122

26.8.2009 19ª Reunião Ordinária da Comissão

de Saúde na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

5.9.2009 299

26.8.2009 21ª Reunião Ordinária da Comissão

de Fiscalização Financeira e

Orçamentária na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

5.9.2009 301

26.8.2009 21ª Reunião Ordinária da Comissão

de Educação, Ciência,

Tecnologia e Informática na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

9.9.2009 339
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26.8.2009 16ª Reunião Ordinária da Comissão

de Redação na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

9.9.2009 341

26.8.2009 22ª Reunião Ordinária da Comissão

de Assuntos Municipais e

Regionalização na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

9.9.2009 342

26.8.2009 17ª Reunião Ordinária da Comissão

de Cultura na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

10.9.2009 392

26.8.2009 1ª Reunião Especial da Comissão

Especial para Emitir Parecer

sobre o Veto Parcial à

Proposição de Lei nº 19.219

11.9.2009 500

26.8.2009 17ª Reunião Ordinária da Comissão

do Trabalho, da Previdência e

da Ação Social na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

12.9.2009 710

26.8.2009 20ª Reunião Ordinária da Comissão

de Direitos Humanos na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

15.9.2009 727

27.8.2009 21ª Reunião Ordinária da Comissão

de Participação Popular na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

1º.9.2009 26



____________________________________________________________________________

27.8.2009 Solenidade Realizada na 74ª

Reunião Ordinária da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura - Destinada a

Homenagear o Exército

Brasileiro

2.9.2009 27

27.8.2009 21ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

5.9.2009 302

27.8.2009 2ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Minas e Energia

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

5.9.2009 304

27.8.2009 16ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança Pública

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

9.9.2009 343

27.8.2009 2ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras Públicas

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

9.9.2009 344

27.8.2009 31ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura - Destinada à

Realização do Ciclo de Debates

30 Anos de Luta pela Anistia

Política no Brasil

12.9.2009 565



____________________________________________________________________________

27.8.2009 14ª Reunião Ordinária da Comissão

Especial da Execução das

Penas no Estado

22.9.2009 1062

28.8.2009 6ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Participação

Popular na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

2.9.2009 42

28.8.2009 7ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Participação

Popular na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

2.9.2009 43

28.8.2009 32ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura - Destinada à

Realização do Ciclo de Debates

30 Anos de Luta pela Anistia

Política no Brasil

12.9.2009 597

28.8.2009 33ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura - Destinada à

Realização do Ciclo de Debates

30 Anos de Luta pela Anistia

Política no Brasil

12.9.2009 645

31.8.2009 34ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura - Destinada a

Comemorar os 80 Anos da

Chegada dos Padres

5.9.2009 284
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Agostinianos do Escorial ao

Brasil e a Homenagear o

Colégio Santo Agostinho pelos

75 Anos de sua Fundação

31.8.2009 8ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Participação

Popular na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

11.9.2009 501

1º.9.2009 75ª Reunião Ordinária da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

3.9.2009 55

1º.9.2009 64ª Reunião Extraordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

4.9.2009 216

1º.9.2009 20ª Reunião Ordinária da Comissão

de Constituição e Justiça na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

9.9.2009 345

1º.9.2009 17ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

9.9.2009 347

1º.9.2009 10ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

9.9.2009 348

1º.9.2009 17ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança Pública

11.9.2009 501
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na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

1º.9.2009 23ª Reunião Ordinária da Comissão

de Política Agropecuária e

Agroindustrial na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

11.9.2009 503

1º.9.2009 7ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Saúde na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

12.9.2009 712

1º.9.2009 1ª Reunião Extraordinária da

Comissão Especial para Emitir

Parecer sobre as Indicações

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

12.9.2009 713

1º.9.2009 18ª Reunião Ordinária da Comissão

de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

15.9.2009 729

2.9.2009 76ª Reunião Ordinária da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

4.9.2009 157

2.9.2009 65ª Reunião Extraordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

9.9.2009 328
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16ª Legislatura

2.9.2009 21ª Reunião Ordinária da Comissão

de Direitos Humanos na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

10.9.2009 393

2.9.2009 11ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

10.9.2009 395

2.9.2009 22ª Reunião Ordinária da Comissão

de Fiscalização Financeira e

Orçamentária na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

10.9.2009 395

2.9.2009 12ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

Pública na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

10.9.2009 396

2.9.2009 1ª Reunião Extraordinária da

Comissão Especial para Emitir

Parecer sobre o Veto Parcial à

Proposição de Lei nº 19.230

12.9.2009 714

2.9.2009 20ª Reunião Ordinária da Comissão

de Saúde na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

12.9.2009 715

2.9.2009 22ª Reunião Ordinária da Comissão

de Educação, Ciência,

Tecnologia e Informática na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

12.9.2009 716
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16ª Legislatura

2.9.2009 1ª Reunião Extraordinária da

Comissão Especial para Emitir

Parecer sobre o Veto Parcial à

Proposição de Lei nª 19.219

12.9.2009 717

2.9.2009 17ª Reunião Ordinária da Comissão

de Redação na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

12.9.2009 718

2.9.2009 23ª Reunião Ordinária da Comissão

de Assuntos Municipais e

Regionalização na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

12.9.2009 719

2.9.2009 18ª Reunião Ordinária da Comissão

de Cultura na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

12.9.2009 720

2.9.2009 15ª Reunião Ordinária da Comissão

de Transporte, Comunicação e

Obras Públicas na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

15.9.2009 731

3.9.2009 77ª Reunião Ordinária da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

5.9.2009 232

3.9.2009 35ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura - Destinada a

Homenagear o Mercado Central

9.9.2009 317



____________________________________________________________________________

de Belo Horizonte pelos 80

Anos de sua Fundação

3.9.2009 24ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

15.9.2009 733

3.9.2009 16ª Reunião Ordinária da Comissão

de Turismo, Indústria, Comércio

e Cooperativismo na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

15.9.2009 735

3.9.2009 18ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança Pública

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

15.9.2009 736

3.9.2009 22ª Reunião Ordinária da Comissão

de Participação Popular na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

19.9.2009 1010

4.9.2009 36ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura - Destinada à

Entrega ao Sr. Fabio D’Amico,

Diretor Industrial da Fiat

Automóveis, do Título de

Cidadão Honorário do Estado

de Minas Gerais

11.9.2009 491

8.9.2009 78ª Reunião Ordinária da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

10.9.2009 351



____________________________________________________________________________

8.9.2009 66ª Reunião Extraordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

12.9.2009 694

8.9.2009 21ª Reunião Ordinária da Comissão

de Segurança Pública na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

17.9.2009 839

8.9.2009 12ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

17.9.2009 840

8.9.2009 24ª Reunião Ordinária da Comissão

de Política Agropecuária e

Agroindustrial na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

17.9.2009 842

8.9.2009 21ª Reunião Ordinária da Comissão

de Constituição e Justiça na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

18.9.2009 949

8.9.2009 21ª Reunião Ordinária da Comissão

de Administração Pública na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

18.9.2009 951

9.9.2009 79ª Reunião Ordinária da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

11.9.2009 451

9.9.2009 67ª Reunião Extraordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

12.9.2009 703



____________________________________________________________________________

9.9.2009 22ª Reunião Ordinária da Comissão

de Direitos Humanos na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

15.9.2009 738

9.9.2009 21ª Reunião Ordinária da Comissão

de Saúde na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

17.9.2009 843

9.9.2009 25ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

17.9.2009 843

9.9.2009 23ª Reunião Ordinária da Comissão

de Fiscalização Financeira e

Orçamentária na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

18.9.2009 952

9.9.2009 18ª Reunião Ordinária da Comissão

de Redação na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

18.9.2009 953

9.9.2009 24ª Reunião Ordinária da Comissão

de Assuntos Municipais e

Regionalização na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

18.9.2009 954

9.9.2009 10ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Educação,

Ciência, Tecnologia e

Informática na 3ª Sessão

22.9.2009 1063



____________________________________________________________________________

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

9.9.2009 16ª Reunião Ordinária da Comissão

de Transporte, Comunicação e

Obras Públicas na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

23.9.2009 1065

9.9.2009 20ª Reunião Ordinária da Comissão

de Minas e Energia na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

29.9.2009 1447

9.9.2009 18ª Reunião Ordinária da Comissão

do Trabalho, da Previdência e

da Ação Social na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

29.9.2009 1448

9.9.2009 19ª Reunião Ordinária da Comissão

de Cultura na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

29.9.2009 1450

10.9.2009 Reunião Ordinária da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

12.9.2009 565

10.9.2009 22ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

17.9.2009 845

10.9.2009 17ª Reunião Ordinária da Comissão

de Turismo, Indústria, Comércio

18.9.2009 955



____________________________________________________________________________

e Cooperativismo na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

11.9.2009 37ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura - Destinada ao

Lançamento, em Minas Gerais,

do Plano Safra 2009-2010

16.9.2009 743

15.9.2009 80ª Reunião Ordinária da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

17.9.2009 789

15.9.2009 18ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

17.9.2009 846

15.9.2009 22ª Reunião Ordinária da Comissão

de Constituição e Justiça na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

19.9.2009 1010

15.9.2009 8ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Saúde na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

19.9.2009 1012

15.9.2009 68ª Reunião Extraordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

22.9.2009 1031

15.9.2009 16ª Reunião Ordinária da Comissão

de Defesa do Consumidor e do

Contribuinte na 3ª Sessão

24.9.2009 1134



____________________________________________________________________________

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

15.9.2009 19ª Reunião Ordinária da Comissão

de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

25.9.2009 1362

15.9.2009 22ª Reunião Ordinária da Comissão

de Administração Pública na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

25.9.2009 1364

15.9.2009 25ª Reunião Ordinária da Comissão

de Política Agropecuária e

Agroindustrial na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

25.9.2009 1365

15.9.2009 22ª Reunião Ordinária da Comissão

de Segurança Pública na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

26.9.2009 1434

16.9.2009 81ª Reunião Ordinária da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

18.9.2009 884

16.9.2009 23ª Reunião Ordinária da Comissão

de Direitos Humanos na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

19.9.2009 1014

16.9.2009 9ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Turismo, Indústria,

Comércio e Cooperativismo na

19.9.2009 1016



____________________________________________________________________________

3ª Sessão Legislativa Ordinária

da 16ª Legislatura

16.9.2009 13ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

24.9.2009 1136

16.9.2009 19ª Reunião Ordinária da Comissão

de Redação na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

25.9.2009 1366

16.9.2009 25ª Reunião Ordinária da Comissão

de Assuntos Municipais e

Regionalização na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

26.9.2009 1435

17.9.2009 82ª Reunião Ordinária da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

19.9.2009 958

17.9.2009 38ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura - Destinada a

Homenagear o Coral

Canarinhos de Itabirito pelos 35

Anos de sua Fundação

22.9.2009 1019

17.9.2009 23ª Reunião Ordinária da Comissão

de Participação Popular na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

23.9.2009 1066

17.9.2009 9ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Saúde na 3ª

24.9.2009 1137



____________________________________________________________________________

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

17.9.2009 26ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

24.9.2009 1138

17.9.2009 11ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Educação,

Ciência, Tecnologia e

Informática na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

25.9.2009 1367

17.9.2009 8ª Reunião Extraordinária da

Comissão Especial da

Execução das Penas no Estado

26.9.2009 1436

18.9.2009 9ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Participação

Popular na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

25.9.2009 1368

21.9.2009 2ª Reunião Conjunta das

Comissões de Direitos

Humanos e de Participação

Popular na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

26.9.2009 1438

21.9.2009 39ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura - Destinada à

Realização do Ciclo de Debates

30.9.2009 1455



____________________________________________________________________________

Constituição e Democracia - 20

Anos da Constituinte Estadual

22.9.2009 83ª Reunião Ordinária da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

24.9.2009 1073

22.9.2009 69ª Reunião Extraordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

26.9.2009 1404

22.9.2009 19ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança Pública

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

26.9.2009 1439

22.9.2009 23ª Reunião Ordinária da Comissão

de Administração Pública na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

26.9.2009 1441

22.9.2009 20ª Reunião Ordinária da Comissão

de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

30.9.2009 1507

23.9.2009 84ª Reunião Ordinária da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

25.9.2009 1190

23.9.2009 25ª Reunião Ordinária da Comissão

de Fiscalização Financeira e

Orçamentária na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

25.9.2009 1368

23.9.2009 Solenidade Realizada na 84ª 26.9.2009 1403



____________________________________________________________________________

Reunião Ordinária da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura - Destinada à

Solenidade de Posse do Sr.

Ronaldo João da Silva na Vaga

Decorrente da Renúncia do

Deputado Sebastião Helvécio

para Investidura no Cargo de

Conselheiro do Tribunal de

Contas

23.9.2009 70ª Reunião Extraordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

26.9.2009 1417

23.9.2009 19ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

29.9.2009 1451

23.9.2009 24ª Reunião Ordinária da Comissão

de Direitos Humanos na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

30.9.2009 1508

23.9.2009 26ª Reunião Ordinária da Comissão

de Assuntos Municipais e

Regionalização na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

30.9.2009 1509

24.9.2009 85ª Reunião Ordinária da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

26.9.2009 1392



____________________________________________________________________________

24.9.2009 10ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Participação

Popular na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

29.9.2009 1453

25.9.2009 23ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

30.9.2009 1511

28.9.2009 27ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

30.9.2009 1512



____________________________________________________________________________
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 1º DE SETEMBRO DE 2009

ATAS

ATA DA 62ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 25/8/2009

Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª

Fase: Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do Deputado Padre João;

aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.857/2007; discurso do

Deputado Durval Ângelo; votação do Substitutivo nº 1, salvo emendas e subemenda;

aprovação; votação da Subemenda nº 1 à Emenda nº 2; aprovação; prejudicialidade

da Emenda nº 2; votação das Emendas nºs 1 e 3; rejeição - Discussão, em 2º turno,

do Projeto de Lei nº 2.984/2009; discurso do Deputado Antônio Júlio; questão de

ordem - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Pinheiro - Hely Tarqüínio - 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 - Carlin Moura - Carlos Gomes -

Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Dalmo Ribeiro Silva - Délio

Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - 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 - 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 - Sávio Souza Cruz -

Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei

Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura
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O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - 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)

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 do Deputado Padre João, solicitando

a inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei nº 2.962/2009 seja

apreciado em último lugar entre as matérias em fase de discussão. Em votação, o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 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

concluiu pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que

apresentou. As Comissões de Segurança Pública e de Fiscalização Financeira

opinaram pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de

Justiça. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Segurança Pública,

que opina pela rejeição das Emendas nºs 1 e 3 e pela aprovação da Emenda nº 2 na

forma da Subemenda nº 1, que apresenta. Com a palavra, para encaminhar a

votação, o Deputado Durval Ângelo.

O Deputado Durval Ângelo* - Sr. Presidente, colegas Deputados, quero fazer aqui,
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de público, um elogio ao projeto do Deputado Dinis Pinheiro. Sabemos que uma das

grandes dificuldades para o ciclo de ressocialização do egresso do sistema prisional é

o preconceito, que incide diretamente na dificuldade de acesso ao emprego, o que faz

com que muitos egressos não tenham outra alternativa que não seja continuar na

vida do crime.

Esse projeto do Deputado Dinis Pinheiro está de acordo com o espírito propositivo

que discutimos hoje, na Comissão de Execução da Pena, presidida pelo Deputado

João Leite. Mas eu gostaria de fazer um registro, Sr. Presidente. Esse mesmo

projeto, eu o apresentei em três legislaturas: na de 1995, na de 1999 e na de 2003.

Apresentei o mesmo projeto há exatamente 13 anos, e, durante três legislaturas, ele

foi considerado inconstitucional. Alegaram vício de iniciativa; a Comissão de

Constituição e Justiça questionou a natureza tributária da matéria. Com isso, esse

projeto não prosperou. Houve legislatura em que cheguei a apresentá-lo mais de uma

vez, conseguindo o número mínimo regimental que permitia a sua reapresentação. É

curioso que, em uma das legislaturas, tratava-se da mesma Presidência e, à exceção

de dois membros, os outros são os mesmos que deram parecer pela

constitucionalidade, juridicidade e legalidade desse projeto.

Para mim, longe de qualquer argumento de autoria, o importante é o bem que esse

projeto vai fazer, essa é a questão maior. Ao mesmo tempo, não quero criticar a

Comissão de Constituição e Justiça, que, sob a mesma Presidência e com mais

quatro membros titulares, mudou de posição. Isso significa que o Direito não é uma

ciência fechada, que sempre devemos ter uma hermenêutica nova para a

interpretação das matérias, mas com um olhar fundamental, como nos indica o direito

positivo, no sentido de que temos de superá-lo, adotando uma visão alternativa para

o bem da sociedade.

Está de parabéns o Deputado Dinis Pinheiro, cujo projeto é exatamente igual ao

nosso original, no momento dessa reflexão séria da Comissão de Constituição e

Justiça desta Casa. Talvez, Deputado João Leite, parafraseando um colega nosso,

que se pronunciou hoje, à tarde, tenhamos, agora, uma lei aberta. Estamos

entendendo o conceito de lei aberta. Mas, de qualquer maneira, todos nós vemos,

hoje, o investimento na recuperação do egresso do sistema prisional como uma obra
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das mais importantes para reduzir a violência e a criminalidade na sociedade. Os

dados comprovam isso. Em comunidades que implantaram o método educativo do

modelo Apac, a recuperação do preso é superior a 90%, em alguns casos, chegando

a 95% e 97%. Para termos uma idéia, na Apac de Itaúna, em quase 20 anos, nunca

houve uma morte, uma rebelião violenta, e há 4 anos não há nenhuma fuga de preso

do regime fechado, sendo que há 160 internos. E lá não se escolhe preso; é o preso

que pode escolher: se quer ir para a Apac ou se quer continuar na vida do crime, da

marginalidade. E há cidades que têm adotado a Apac. Temos a Apac, hoje, em 70

cidades. Temos quase 20 estabelecimentos penais com a Apac implantada, sem

armas, sem polícia. Essas comunidades têm vivido um processo de redução da

violência e da criminalidade, porque tem sido reduzida a reincidência, que atinge 80%

a 85% em relação ao modelo normal. E um dos instrumentos na recuperação de

valores da Apac é a formação profissional. Outro instrumento importante é o

envolvimento de setores vivos da comunidade e de equipes intersetoriais, que até se

preocupam com a geração de emprego para o interno que sai do sistema Apac.

Dessa forma, o Deputado Dinis Pinheiro, 1°-Secretár io da Assembleia Legislativa,

merece todos os aplausos. E este Deputado também aplaude a Comissão de

Constituição e Justiça, a Consultoria e a Assessoria desta Casa, que orientou a

Comissão, em outros momentos, a dar parecer pela antijuridicidade do projeto.

Talvez, no novo concurso, tenham mudado os Consultores que deram três, quatro,

cinco vezes parecer relativamente ao projeto anterior. Ou, quem sabe, tenham

voltado pela escola da vida, por uma escola mais humana, para perceber que o

objetivo de uma lei tem de ser o bem comum. Portanto, quero saudar a Assessoria e

a Consultoria do Poder Legislativo por essa compreensão nova.

A Casa está de parabéns por aprovar esta matéria.

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo n° 1,  salvo emendas e subemenda.

As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. Em votação, a Subemenda n° 1 à Em enda n° 2. As Deputadas e

os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada.

Com a aprovação da subemenda, fica prejudicada a Emenda n° 2. Em votação, as

Emendas nºs 1 e 3. As Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam
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como se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o

Projeto de Lei nº 1.857/2007 na forma do Substitutivo nº 1 com a Subemenda nº 1 à

Emenda nº 2. À Comissão de Segurança Pública.

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 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 Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto

na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para

discutir, o Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ocupamos a tribuna

para falar sobre a autorização do Poder Executivo de doar ao Município de Silveirânia

o imóvel situado na Fazenda do Bocaiú. Preocupa-me que a Assembleia faça a

doação de uma gleba de terreno de uma fazenda enquanto vemos estampadas nos

jornais denúncias a respeito do IEF. Um jornal afirmou que não se pode mais plantar

em Minas Gerais hoje. Alerto o Governador quanto a isso, pois, se continuar agindo

dessa forma, em 20 anos Minas Gerais não contará mais com espaço para plantar, e

teremos de comer eucalipto ou outras árvores, talvez um pouco de cana, para

substituir os alimentos que a Polícia Ambiental está impedindo de serem produzidos

no nosso Estado. Quando fazemos a doação do terreno de uma fazenda, esses fatos

deveriam ser levantados, pois para que doar esse terreno se não se pode plantar

nem usufruir do terreno?

Nesta semana, vimos, em dois jornais de circulação em Minas Gerais, a notícia a

respeito das dificuldades que o governo de Minas está criando para a questão

agrícola. Alguém reclamava e dizia que não daria o nome por medo de retaliação e

perseguição. Isso é grave. Essas pessoas deveriam vir à Assembleia fazer essa

denúncia, para que nós, Deputados, pudéssemos assumir o papel de fiscalização do

que está se passando no sistema ambiental de Minas Gerais, em especial no IEF. No

jornal “Hoje em Dia” de ontem, um empresário apresentou aquela denúncia grave que

já fizemos aqui, mas que acabou adormecida. Foi denunciado pelos Deputados

Lafayette de Andrada e Jayro Lessa, por meio de documentos, que o IEF, em vez de

fiscalizar a preservação ambiental, priorizou a arrecadação ambiental; em vez de

multar as pessoas e exigir a recuperação ambiental, exigiu carros, GPS,
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computadores. Então, essa é a lógica que estamos questionando: a questão

ambiental não diz respeito à preservação, mas à arrecadação. É muito diferente: se

arrecadou, não precisa preservar.

Quando fazemos a doação de um imóvel em Silveirânia, na Fazenda do Bocaiú, de

10.046m², pergunto-me: doar para que, se não pode ser utilizado? Deputado Almir

Paraca, na nossa região, a Polícia Ambiental continua agindo de forma totalmente

equivocada, e as pessoas já não podem plantar alimentos. A polícia embarga, multa e

cria as maiores dificuldades em pequenas áreas. Na Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável, eu dizia que essas pessoas ainda não entenderam o

que é rio, ribeirão, córrego, rego d’água; enfim, não sabem diferenciar uma coisa da

outra e tratam um rego d’água da mesma forma como tratam o Rio São Francisco, o

Rio Paraopeba, o Rio Pará ou o Rio São João. Pessoas que tem um rego d’água em

sua porta e plantam tomate são embargadas e multadas pela polícia. Por isso,

estamos discutindo esse projeto.

O Sr. Presidente - Solicito ao Deputado que se atenha ao projeto, que trata de

doação de imóvel.

O Deputado Antônio Júlio* - Sr. Presidente, o senhor não deve ter tido o cuidado de

verificar, mas o imóvel se chama Fazenda do Bocaiú, ou seja, estou discutindo a

fazenda.

Não adianta fazer doação de fazenda - é isso o que estamos discutindo -, se a

pessoa, a entidade ou quem quer que seja que vai recebê-la não poderá utilizar essa

fazenda, imóvel ou terra, porque não poderá plantar, não poderá usufruir do bem

doado, principalmente se houver água lá. Não se fala se há água lá, mas deve haver,

porque fica na Comarca de Rio Pomba, não é? É o Rio Pomba; então, deve haver

água. Se há água, não poderá ser utilizada. Então, Padre João, para que fazer a

doação? V. Exa. tem sido um grande defensor do programa da Agricultura Familiar,

que hoje está sendo sacrificado. Não sei se a sua região tem sido sacrificada como a

nossa, onde não se pode plantar mais. Não se pode usar o recurso que a natureza

dá. É preciso preservar. Estamos cansados de saber disso. Hoje, o produtor rural, o

fazendeiro, têm muito mais consciência da necessidade de preservação do que os

órgãos ambientais, porque estes estão a serviço de ONGs que querem apenas
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utilizar a questão ambiental para fazer arrecadação e não para preservar.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Quero apenas concordar com o que V.

Exa. está falando. Ontem à noite participei do VI Congresso Brasileiro de Plantas

Oleaginosas, Óleos, Gorduras e Biodiesel, em Montes Claros. O evento foi uma

promoção da Petrobras, do governo federal e de órgãos do governo estadual como a

Emater, que estava presente. Tivemos uma surpresa, pois esse congresso teve o

objetivo de incentivar os produtores rurais do Norte de Minas a plantar mamona,

pinhão-manso, girassol, enfim, plantas oleaginosas. Construíram a usina do biodiesel

em Montes Claros. Até achei engraçado o que alguém disse de público: “vocês

fizeram o projeto começando pelo telhado”. Todo o mundo sabe que o biodiesel tem

de ser adicionado ao diesel fóssil em 4%. Existe mercado, usina, mas não existe

matéria-prima: mamona, pinhão-manso. Eles vão ter de importar, Deputado Antônio

Júlio, a matéria-prima de outros Estados. Essa usina foi concebida para utilizar cerca

de 150.000ha. Sabe quanto estão utilizando em Montes Claros? Estão utilizando

6.000ha. Estou relatando esse fato para chegar ao ponto a que estou chegando

agora. Nas discussões, o pessoal da Petrobras disse que eles têm de plantar, têm de

acreditar na Petrobras, pois vão fornecer semente e assistência técnica. Um

sujeitinho lá, um coitado, pequeno produtor rural, que já está decepcionado com a

vida, com o que está acontecendo no Norte de Minas, disse ao Diretor da Petrobras:

“Doutor, como vamos plantar, se você hoje roça uma manga” - aquele matinho que

cresce porque já foi desmatado há muito tempo - “e vem o pessoal do IEF com um

aparato que parece que está entrando em guerra”. Hoje a Polícia Federal e a Polícia

Estadual, o IEF, o Ibama, o Igam e várias outras siglas desencadearam no Norte e

Nordeste de Minas a operação Jequitibá. Nunca se viram tantos helicópteros e

aparatos. Só pelas informações que obtive, chegaram à região cerca de 40

caminhonetes com tração nas quatro rodas - aquelas bichonas pretas e douradas -,

com a sirene rodando na zona rural. Era a operação Jequitibá. Então, como estão

querendo sensibilizar os produtores a cultivar mamona e plantas oleaginosas de

maneira geral para produzir o óleo que será utilizado na usina de biodiesel? O

pessoal está passando fome.

O Norte de Minas hoje tem desmatamento zero. Não se pode fazer nada. Há dias,
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em Capitão Enéas, uma pessoa me disse: “Dr. Carlos, para derrubar uma arvorezinha

e fazer um chiqueiro, tenho de fazê-lo de madrugada, com um machadinho lá”.

O Sr. Presidente - Solicito a V. Exa. que retorne à discussão do projeto de lei.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Mas estamos discutindo-o.

O Sr. Presidente - Não. Gostaria que respeitassem a Presidência, de forma a

cumprir o Regimento Interno. Se abrirmos exceção, passaremos a discutir todos os

projetos misturando assuntos de interesse dos Deputados. Portanto, a palavra está

com o Deputado Antônio Júlio. Que voltem a discutir o projeto de lei.

O Deputado Antônio Júlio* - Sr. Presidente, estamos discutindo a doação da

fazenda. Tem tudo a ver.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Lá não se pode plantar, aqui não se pode

falar.

O Sr. Presidente - Se não puderem discutir o projeto, cortarei a palavra do

Deputado Antônio Júlio.

Questão de Ordem

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, V. Exa. está sendo radical; então, exijo

que encerre a reunião por falta de quórum.

Encerramento

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

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

Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 26, às 9 e às 20 horas, nos termos

do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a

ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 63ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 26/8/2009

Presidência dos Deputados Doutor Viana 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 discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.984/2009; discurso
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do Deputado Antônio Júlio; encerramento da discussão; votação do projeto;

aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de

Lei nº 2.715/2008; aprovação na forma do vencido em 1º turno - 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 - 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 - 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 - Jayro Lessa - João Leite -

Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Luiz Humberto Carneiro -

Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira

- Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - 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 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 Dalmo Ribeiro Silva, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase
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O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - 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 o Projeto

de Lei nº 1.857/2007, apreciado na extraordinária realizada ontem, à noite.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Prosseguimento da discussão, em 2º 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 Fiscalização

Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno.

Continua em discussão o projeto. Com a palavra, para discuti-lo, o Deputado Antônio

Júlio, que ainda dispõe de 48min35s para o seu pronunciamento.

O Deputado Antônio Júlio* - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas,

ontem estávamos discutindo o Projeto de Lei nº 2.984/2009, do Deputado Braulio

Braz, e aproveitei o momento para abordar uma questão que diz respeito ao IEF e

tem sido noticiada nos jornais esta semana. O Presidente naquele momento, o

Deputado José Henrique, não sei por qual motivo, alegou que eu estava fugindo da

matéria. Não é verdade. Eu estava discutindo o IEF justamente por causa da doação

à Prefeitura desse imóvel, uma fazenda, mesmo que o terreno seja pequeno, de

10.000m². Mas o que me assustou foi o Presidente José Henrique não nos permitir a

continuação do nosso pronunciamento, sob a alegação de que estávamos fugindo do

tema. Não esperou nem o encerramento da discussão feita pelo Deputado Carlos

Pimenta, que também levantou essa questão. Eu iria mostrar aos parlamentares,

Deputado Juarez Távora, qual era a nossa preocupação. Vamos votar a favor, mas

queremos saber se o IEF vai deixar que a Prefeitura de Silveirânia utilize esse imóvel,

porque, na exposição de motivos do Sr. Prefeito, está escrito que ele poderá ser

usado para a construção de um depósito, que servirá para guardar bens do Município

de Silveirânia até sua destinação final, e a plantação de um pomar. Até aí, tudo bem,

mas queremos discutir o fato de que o IEF não tem permitido a plantação de pomar,
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principalmente se a pessoa é simples, se é um pequeno produtor rural. Isso tem

acontecido a toda hora. Todos os Deputados estão recebendo essa demanda e talvez

não queiram criar mais dificuldades para o Governador Aécio Neves, que até hoje

não acordou para o que está acontecendo com o homem do campo. Se Minas Gerais

continuar a implementar essa política de preservação - que, na verdade, de

preservação não tem nada: é uma política de arrecadação -, daqui a 15 anos não

teremos mais espaço para plantar.

Assim, o povo mineiro e o brasileiro terão de comer cana-de-açúcar. Não será o

álcool, pois, com este a pessoa fica meio tonta e se faz pinga. As pessoas terão de

comer cana-de-açúcar ou o bagaço da cana ou o eucalipto para sobreviver, porque,

da forma como estamos implementando essa política, em Minas Gerais não será

possível continuar. O IEF e a Polícia Ambiental não podem continuar a agir como vêm

fazendo. Se o governo tem esse aparato, como disseram ontem sobre o Norte de

Minas...

Na verdade, Deputado Juarez, no Norte de Minas, estão proibindo o corte de

qualquer tipo de árvore para se beneficiarem os grandes produtores de cana do

Triângulo. Lá, eles devastaram toda a região, não há reserva legal, e querem

compensar isso com o Norte de Minas, sacrificando o povo dessa região. Por isso,

ontem estava lá esse aparato, um absurdo. Por que o governo do Estado não

mobiliza esse mesmo aparato para coibir o tráfico de drogas? Porque é fácil pegar o

pequeno produtor, que mora no seu sítio, na sua fazenda, na sua terra. É fácil ir lá e

saber se ele cortou um pau de eucalipto ou outra madeira qualquer, às vezes até para

resolver o problema de uma cerca. Hoje, em Minas Gerais, isso é crime. Agora,

traficar não é crime. Estamos vendo o que está acontecendo com os nossos jovens,

com o “crack”. Por que o governo não tem o mesmo aparato para coibi-lo? Será que o

governo não sabe de onde vem o "crack"? Será que o governo não sabe de onde

vem essa droga, que hoje está acabando com os nossos jovens e famílias? Estão

cansados de saber quem são os traficantes e quem prepara os aviõezinhos e os faz

distribuí-la. Por que não têm o mesmo aparato para combatê-los?

Agora podem fazer o aparato de ir lá, como ocorreu em Capoeira Grande, um

pequeno Distrito de Onça do Pitangui, e pegar uma senhora de 75 anos que estava
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plantando, ao lado de um rego d’água, Deputado Hely Tarqüínio, um pequeno

tomateiro quase que para a sua sobrevivência. A polícia foi lá e multou essa senhora

em R$1.500,00. Até quando a Assembleia Legislativa ficará omissa e calada em

relação a esses absurdos que estão acontecendo em Minas Gerais? Até quando

houver um levante dos produtores rurais, Deputado Paulo Guedes, como aconteceu

com os mineradores de São Tomé das Letras? Eles se armaram, enfrentaram a

polícia e fizeram um levante. Pouca gente sabe disso, porque foi proibida a

divulgação do fato pelo governo do Estado. Quando a população de São Tomé das

Letras recebeu uma denúncia como a de ontem, no Norte de Minas - e sobre ela falou

o Deputado Carlos Pimenta -, há 4 anos, a qual mudava o modelo de fiscalização, a

população fez um levante. E isso também ocorrerá com o produtor rural, pois ele não

aguenta mais ser tratado como bandido no Estado de Minas Gerais, porque hoje,

aqui, infelizmente quem produz e é correto paga a conta sozinho. O governo se

sente, às vezes, sem condições de enfrentar os bandidos e prefere as pessoas

corretas, que são encontradas em qualquer lugar.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Em primeiro lugar, quero parabenizar o

Deputado Antônio Júlio por abordar um tema tão importante. Tudo que V. Exa. tem

dito no seu pronunciamento é a pura verdade. Espalharam pânico na nossa região. V.

Exa. está se referindo à sua região, mas precisa saber sobre o Norte de Minas, onde

acontece algo que não conseguimos entender. Parece-me que escolheram a nossa

região para fazer uma espécie de experiência. Não sei o que passa pela cabeça

desse pessoal que comanda o meio ambiente de Minas Gerais daqui de Belo

Horizonte. Para terem uma idéia dos absurdos que vêm cometendo, hoje, no Norte de

Minas, não se pode roçar um pasto que a pessoa recebe uma multa do IEF. Se o

mato crescer e a área tiver de ser roçada, a pessoa será multada por degeneração de

mata nativa. Um colega, ex-Vereador de Manga, o Sr. Claudino, foi roçar pasto em

Miravânia e recebeu uma multa no valor de R$30.000,00, aplicada por um policial

militar.

Há uns 15 dias, estive em Manga e fui convidado para uma reunião que seria

realizada onde nasci, entre São João das Missões e Manga, por onde passa o Rio

Itacarambi, porque a Dra. Andrea, Promotora de Manga, simplesmente, de uma hora
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para a outra, proibiu as pessoas de molharem as plantações, costume de mais de

200 anos das pessoas que vivem ali, que são somente agricultores familiares. Ela

impôs que todos deveriam cercar o rio, 30m de um lado e 30m do outro. Quem quiser

molhar a plantação terá de comprar uma bomba de irrigação e conseguir outorga no

Igam. Como espalhou pânico, fui procurá-la para saber por que escolheu apenas

aquele rio para aplicar a lei e para saber em que ela estava se baseando para fazer

aquilo. Ela respondeu que estava se baseando no Código Florestal de 1967.

Perguntei-lhe: “E somente agora a senhora passou a aplicar essa lei?”. Essas

pessoas não têm nenhuma sensibilidade. Deputado Antônio Júlio, o pior é que essa

Promotora espalhou para os outros Promotores do Norte de Minas que eu a expulsei

da reunião. Ela trabalha desse jeito. Parece que tem nojo. Quando cheguei à reunião,

ela disse: “Se o Deputado se manifestar, não ficarei”. Respondi: “Promotora, não

estou aqui como Deputado, mas como morador da região”. A minha mãe mora lá e é

agricultora familiar no Vale do Itacarambi.

Deputado Antônio Júlio, quando o IEF comete um crime ambiental, quem o

multará? Em Januária, no Distrito de Pandeiros, o IEF recebeu, se não me engano,

R$700.000,00 para fazer um arranjo produtivo local. Eles pegaram um trator,

desmataram uma serra inteira, sumiram com o dinheiro, não aplicaram nada e

causaram um desastre ambiental. Quem multará o IEF por esses absurdos

cometidos? Gostaria de saber se podemos fazer algo, porque um produtor rural roça

pasto e a multa chega no dia seguinte, mas o pessoal do IEF faz o que quer. Eles

cometeram crime ambiental na Reserva de Pandeiros, onde desmataram o topo de

uma serra e secaram a nascente. Isso está lá para todo o mundo ver. E o estrago foi

feito pelo próprio IEF, que não construiu nada, sumiu com o dinheiro e não fez nada

de arranjo produtivo local em Pandeiros, pois lá nada funciona. O local serviu de

lavanderia, pois roubaram o dinheiro e não fizeram nada. Mas o crime ambiental está

lá. Quem multará o IEF? Se fosse produtor rural que fizesse algo pelo menos

semelhante, com certeza já estaria na cadeia.

Portanto, solidarizo-me com V. Exa. e digo que o Norte de Minas precisa mesmo de

um levante, pois isso é um saco de maldades contra o produtor rural da região. Para

terem uma idéia, o Projeto Jaíba tem um projeto de irrigação com mais de 70.000ha
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de área averbada de reserva legal, mas o IEF resolveu multar o pequeno produtor,

que estava devendo, não teve acesso a crédito e resolveu plantar. A Pomar Brasil,

fábrica de sucos, instalou-se no Projeto Jaíba, mas compra as frutas em Goiás e na

Bahia, porque o IEF não concede licença para ninguém plantar lá na região.

Chegamos a esse absurdo. Esta Casa precisa tomar providências. O governo precisa

tomar providências. Parece que o governo está cego. O Governador Aécio Neves, o

Vice-Governador Anastasia e o Secretário de Meio Ambiente precisam saber disso.

Parece que existe algo impedindo que as informações cheguem até eles. Se chegam,

fingem que não sabem de nada.

Fica aqui esse registro, Deputado Antônio Júlio. Parabenizo-o, mais uma vez, por

levantar um tema tão importante. A sociedade norte-mineira, a classe produtora, os

produtores de Minas Gerais têm de tomar providências para encontrar uma solução.

Obrigado.

O Deputado Antônio Júlio* - Obrigado, Deputado Paulo Guedes. Levantei essa

questão, Sr. Presidente, porque estamos votando um projeto que parece ser

irrelevante. Parece, mas não é. Se um imóvel será doado à Prefeitura, para que ali

seja feito um pomar, ela terá de ter licença. O IEF não vai autorizar, porque o local é

pequeno. O que está acontecendo em Minas Gerais - aprovamos uma mudança no

Código Florestal - é que a Cemig e a Copasa podem construir suas barragens,

podem utilizar as áreas de preservação permanente. Não existe problema nenhum,

não precisam nem de licenciamento.

Na última hora, enfiaram isso no projeto. Infelizmente, a maioria fingiu que não viu,

mas eu vi. No dia da votação, quando cheguei, o projeto havia sido aprovado.

Enfiaram um artigo lá dizendo que, para a utilização de PCHs, de usinas hidrelétricas,

uma área de preservação permanente pode ser ocupada sem autorização. Isso foi

aprovado para beneficiar a Cemig. Quando levantei essa questão numa reunião

fechada com os órgãos ambientais, Deputado Sargento Rodrigues, alguém disse que

aquilo seria importante, porque daria à Cemig mais R$500.000.000,00 de lucro. Eu

disse isso, aqui, no dia em que estava encaminhando o projeto e estou repetindo

hoje.

Há 40 dias, realizamos uma audiência pública em Pará de Minas para discutirmos a
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questão ambiental, isto é, os absurdos que estão acontecendo lá. Isso foi notícia

nacional no “Jornal da Band”, que utilizou a matéria para fazer uma discussão

ambiental em nosso país, porque de preservação não tem nada. Hoje estão mais

preocupados com a arrecadação. As ONGs que se dizem de preservação ambiental

estão mais preocupadas com os recursos que lhes serão destinados, a fim de

dizerem que estão trabalhando.

Sabem o que aconteceu? Um produtor rural, que tem sido âncora dessa campanha

feita pela TV Bandeirantes, que foi condenado a três anos, com “sursis”, que se

levanta às 4 horas para pegar leite, foi impedido de levantar-se às 4 horas, porque só

pode levantar-se às 5 horas para tirar leite, por determinação da Justiça. Ele só pode

sair de sua casa às 5 horas da manhã. Estou alertando, Deputado Sargento

Rodrigues, que, em algum momento, vai haver um levante.

Em Pará de Minas, o Promotor e a polícia ambiental estão cometendo os maiores

absurdos: quando pegam uma pessoa roçando um pasto aplicam multa e fazem um

boletim de ocorrência, como se fosse um crime ambiental. É isso que está

acontecendo. Infelizmente, o Judiciário de 1ª instância faz o que o Promotor manda.

O Promotor manda mais que tudo. Por exemplo, no caso da gripe suína, quem está

determinando o que pode e o que não pode ser feito não é a Secretaria de Saúde,

não são os técnicos, os médicos ou os sanitaristas, mas o Promotor.

Deputado Sargento Rodrigues, durante a nossa audiência de Pará de Minas, esse

produtor rural se levantou e pediu a palavra depois que lhes dei força. Eu disse: não

tenham medo de enfrentar os absurdos. Não tenham medo de retaliação e de

perseguição. Para isso, existem - pelo menos no papel - os órgãos que lhes darão

essa garantia. Esse rapaz disse ao Promotor: “Doutor, lá, o senhor não me ouviu. Lá,

o senhor me desacatou e me humilhou, mas, aqui, o senhor vai me ouvir”. Essas

palavras me encheram de alegria e satisfação, porque houve uma reação. O rapaz

não fez um discurso escondido, porque o Promotor estava presente na reunião. Essa

reação está começando a acontecer. Estamos discutindo sobre essa doação para

criar o pomar. Será que o IEF deixará? Será que essas pessoas que ficam nos

gabinetes sabem das dificuldades que o povo da roça está enfrentando?

O Deputado Hely Tarqüínio contou-nos um caso, e pedi a ele que trouxesse os
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documentos, pois merece o nosso pronunciamento aqui. Temos que proteger o

produtor rural. Não podemos continuar a proteger os ambientalistas que, de

ambientalistas não têm nada, mas estão mandando neste Estado. Ficam

sobrevivendo dessas multas que são direcionadas a algumas ONGs, que são

patrocinadas pelo próprio Instituto Estadual de Florestas, que é o IEF, e ficam

amolando, enchendo o saco e sem produzir.

O Deputado Hely Tarqüínio (em aparte) - Parabenizo V. Exa. pela vigilância da

sobrevivência das pessoas que vivem no campo. Na verdade, apesar de termos

aprovado uma lei, que avançou, e houve a participação de todos os Deputados,

fomos um pouco precipitados. Temos que aguardar a lei federal para verificarmos o

que faremos. No Brasil, a vida só tem saída pelo campo. Este país é um verdadeiro

continente, e os nossos recursos naturais - a própria natureza - gerarão a nossa

economia e a nossa riqueza. O êxodo do campo para a cidade está cada vez maior,

aumentando as megalópoles brasileiras. Megalópole não traz progresso nenhum, só

traz favela. A oportunidade para plantar está sendo vedada pelas leis elaboradas.

Este Parlamento precisa ter razoabilidade; com espírito democrático,

representamos as pessoas humildes do campo e da cidade. Não precisamos

representar os grandes porque a política brasileira é comandada pelo poder

econômico. As eleições são realizadas sob a égide do poder econômico. Muitas

vezes faltamos com os nossos deveres em razão da conivência do Poder Legislativo,

principalmente com o Poder Executivo, haja vista a crise do Senado, que ninguém

precisa esconder e que tem os seus tentáculos nas outras Assembleias, nos outros

poderes. Isso é reflexo da nossa falta de atitude e de razoabilidade para legislar. A

legislação deve ter a filosofia de justiça social. Essa é a filosofia e a essência da

legislação, o que está faltando para o campo.

Quero trazer um exemplo disso. Na semana passada fui procurado por um pequeno

produtor que possui 86ha no Município do Rio Paranaíba. Traremos a documentação

do ocorrido. Ele foi multado por um policial em R$20.000,00 porque gradeou entre as

árvores que já existiam para plantar braquiária, arroz e feijão para a sua

sobrevivência. Não sei qual foi o motivo básico para isso.

Deveria haver uma cartilha orientadora para os pequenos, médios e grandes
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produtores sobre como funciona a lei na prática. Esse negócio de artigo primeiro e de

artigo segundo é uma coisa muito difícil de entender. A interpretação da lei no Brasil é

complicada porque a lei é técnica, e o cidadão comum não a entende. Nós

convivemos com essa linguagem e temos que traduzi-la para o pequeno produtor. O

Brasil é um país de analfabetos. Temos que entregar a cartilha em instituições de

ensino para que as crianças a levem aos pais.

Quem faz a multa é um policial que não entende nada de vegetação; entende de

segurança. A verdade é essa. Cada um no seu lugar. Quem deveria multar é quem

tem condições para fazê-lo. Pode até fazer o BO, mas a multa deve ser analisado

numa instância adequada. A Emater está em mais de 700 Municípios, com vários

agrônomos. Técnicos agrícolas poderiam estar com o policial, se houvesse a

necessidade da Polícia Florestal. Sei que quem legitima a lei é o poder, é a força.

Deputado Antônio Júlio, que tanto tem lutado por essa causa, precisamos de mais

razoabilidade; precisamos dar espaço para o nosso produtor trabalhar em paz e

buscar sobrevivência, porque as coisas do campo não valem nada. O pequeno

produtor não tem financiamento. Esse negócio de agricultura familiar funciona para

poucos; porque é a maior dificuldade tirar dinheiro do banco. O grande produtor tira

fácil, não há dúvida disso. O Brasil empresta 45% do seu PIB, mas os países mais

avançados emprestam 100%. Temos que fazer uma reflexão sobre essa ocupação de

espaço no campo, caso contrário o êxodo será cada vez maior. Ninguém consegue

sobreviver com essa tirania.

Tenho conhecimento de uma denúncia: entre Passos e Cássia, um conjunto de

pessoas esclarecidas fotografou o desmatamento marginal do Rio São João, onde

uma grande empresa estava retirando areia e degradando o rio. Há três meses, fiz

uma comunicação a um órgão de meio ambiente e não obtive resposta. Conseguir

uma audiência é a coisa mais difícil. Estamos trazendo isso como Deputado da base

do governo, para que possamos reflitir melhor sobre o campo e para que se aguarde

um pouco por uma lei justa, por uma lei que não traga dificuldade à sobrevivência no

campo. E o Brasil só tem saída pela agricultura, haja vista o Lula querendo vetar

artigo da Lei de Diretrizes Orçamentárias para não pagar o previsto pela Lei Kandir,

no valor de 5 bilhões. O governo do Estado está sofrendo na carne: exporta grãos,
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produtos primários, minérios e não recebe compensação financeira pelo que foi

explorado em Minas Gerais.

Vamos pensar bem. O governo está perdendo dessa forma. Vamos facilitar a vida

no campo, vamos facilitar a vida dos mais humildes. Muitas vezes o técnico se coloca

numa posição de muita importância. A distância é muito grande para a pessoa chegar

ao IEF, ao Igam, ao Conselho de Política Ambiental. Às vezes, precisa de um

Deputado para chegar lá, mas, mesmo assim, a burocracia e o tempo acabam

fazendo com que a pessoa desista. Essa pessoa que citei tem 86ha e foi multada em

R$20.000,00 por alguém que não entende nada de vegetação, mas que não tem

culpa: é filho do sistema. Então, precisamos mudar esse sistema.

Deputado Sargento Rodrigues, estamos aqui para trabalhar juntos e impedir a

regulamentação dessa lei que foi aprovada. Vamos pedir ao Governador que espere

um pouco. Quando não há convergência sobre um assunto - e o que vi foi cada um

opinando por uma variável -, temos que pensar bem na hora de fazer a lei, para que

todos os partidos possam participar. Quando há muitos caminhos para um problema,

nenhum serve; porém, quando há um caminho para muitos problemas, é porque ele é

o certo.

Quero fazer coro com suas palavras em defesa não só do pequeno produtor do

campo, mas principalmente da pecuária. O lucro, hoje, vai para as cooperativas e

para os grandes produtores de leite. O pequeno produtor é esquecido na cadeia

produtiva. Não há divisão do lucro; não há ecologia no comércio.

Ecologia significa o estudo da casa (natureza), e economia são as leis que geram

riqueza que deve ser distribuída com justiça social, em que pesem as escalas da

sociedade dividida em várias classes. Temos que premiá-las de acordo com um único

mecanismo, um único objetivo: o de justiça social, sobrevivência e dignidade. Desse

jeito, o Brasil não chega. O Brasil é dos poderosos, as eleições são feitas pelo Poder

Executivo, pelo poder econômico, o que precisamos mudar. A cidadania será

construída por várias gerações, pela ação dos Deputados, do Congresso Nacional,

que está em crise constante, porque todo mundo se curva a apenas um poder.

Precisamos distribuir o poder, socializar o poder. Socializar os três poderes. Não há

socialização nem do direito, nem dos poderes. Dessa forma, já, já, o Brasil cairá
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numa ditadura. Estamos vivendo um despotismo esclarecido, que é o primeiro degrau

da democracia. Não subimos mais. Queira Deus que não retrocedamos para a tirania,

que é muito pior. Já saímos de uma ditadura. É perigoso passarmos da ditadura para

a tirania. Precisamos refletir mais sobre a nossa missão no Legislativo, que é o poder

mais forte, mas também é um poder plural, o que torna difícil encontrar soluções.

Temos a ciência do direito. A lei é uma norma e, ao mesmo tempo, é uma

salvaguarda do indivíduo. Basta que ele busque esse direito e o faça valer. Estamos

aqui para fazer isso, mas não temos cumprido nosso dever, porque cada um vai se

curvando aos interesses de um poder só. Devíamos ter mais liberdade. A liberdade é

o primeiro passo para a democracia; liberdade, lógico, no limite da lei. A lei deve ser

justa e para todos. Não pode ser para poucos. Vivemos com a policracia. O que é a

policracia? São poderes localizados, influenciando o poder central. E aí quem manda

é o poder econômico, porque a policracia brasileira é formada de poderes

econômicos, de banqueiros, grandes empresários, grandes interesses. É o que

acontece lá. Vejam o Lula. O que aconteceu? Saiu aquele monte de gente ligado à

Lina, que tem a função de fiscalizar. O que ele está querendo? Mandou apagar uma

porção de coisas e diminuir a intensidade da fiscalização nas grandes empresas. Isso

está na “Folha de São Paulo”. Se é verdade ou não, precisamos apurar. As denúncias

são graves. Nada está esclarecido. O Senado arquivou tudo, o que nos deixa tristes.

É preciso ir fundo e saber o que houve. Aconteceu a reunião Dilma/Lina? E foi pedido

que se fiscalizasse a família Sarney ou não? O jornal publica esse assunto todo dia.

Isso tudo é produto de um Senado que não funciona, de um Congresso Nacional que

não funciona, e, às vezes, das Assembleias, que, por escala, acabam repetindo esse

comportamento. No Município, acontece a mesma coisa. O Poder Legislativo no

Brasil está funcionando muito mal. Na verdade, o espelho de um país e a evolução de

um país dependem de um Poder Legislativo forte. Nos Estados Unidos, por exemplo,

o Fed, o Banco Central ficam sob a tutela do Legislativo. O poder central tem

poderes, mas também é controlado e equilibrado pelo Legislativo. No Brasil, temos

apenas um poder. Exatamente por isso, como o Estado é grande, como Minas é um

país, sabemos que o Governador não tem como assimilar esse excesso diário de

informações. Temos nossos representantes regionais do IEF, da saúde etc., e as
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informações chegam distorcidas. Temos a obrigação de fazer uma lei mais clara,

mais eficaz para que esses poderes funcionem bem.

Temos a certeza de que o Governador tem a melhor intenção, mas acaba sendo

vítima de informação distorcida. Além disso, muitas vezes quem decide, em

determinadas fases, são os Secretários. Por isso, como base do governo, fazemos

apelo para que o meio ambiente, a tão famosa ecologia, o estudo do nosso meio

tenha equilíbrio, não equilíbrio visando ao desenvolvimento, pois já não pretendo

tanto, mas apenas o equilíbrio de sobrevivência. As leis que tratam do meio ambiente

estão dificultando a sobrevivência das pessoas. Temos de pensar no social. Além da

ecologia, temos de pensar no cuidado com a nossa casa, com o campo, com a

cidade de forma equilibrada. Está faltando ecologia social, que é a distribuição das

pessoas democraticamente no campo e na cidade, com dignidade, com direito a

sobreviver com oportunidades iguais. A democracia é baseada no trinômio da

Revolução Francesa: liberdade, igualdade de oportunidades e, como colorário, a

fraternidade.

Deputado Antônio Júlio, parabenizo V. Exa. por levantar a bandeira da resistência

para que possamos ter leis mais justas relacionadas ao meio ambiente e possibilitar

que todos os cidadãos sejam tratados com dignidade.

O Deputado Antônio Júlio* - Obrigado, Deputado Hely Tarqüínio. Antes de conceder

aparte ao Deputado Sargento Rodrigues, direi algo que tem incomodado todos nós. O

Deputado Hely Tarqüínio mencionou a educação. Sabem como o governo quer

educar o homem do campo? Com a polícia, munida de metralhadoras e revólveres. É

assim que o governo vem educando o homem do campo. Em vez de levar essa

cartilha defendida pelo Deputado Hely Tarqüínio às escolas, chegam com aparato

policial, metralhadora, pistolas, cães farejadores e mais um monte de coisas. É essa

a educação que o governo quer dar ao homem do campo.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte)* - Ilustre Deputado Antônio Júlio,

parabenizo V. Exa. que, como sempre, é um Deputado aguerrido, que se manifesta

com convicção, energia e alma contra aquilo que ofende e avilta aqueles que o

trouxeram a esta Casa. Conduzimos o nosso mandato da mesma forma. Comungo

com o pensamento de V. Exa., pois o pequeno agricultor, a agricultura familiar, o
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homem do campo, de forma geral, devem ser respeitados pelo poder público.

Falamos poder público no sentido “lato sensu”, incluindo o Ministério Público. Devem

ter esse respeito com as pessoas, muitas vezes, de cabeça branca, de mãos

surradas, desgastadas pelo trabalho diferenciado, pela lida no campo. Essas pessoas

merecem todo o nosso respeito.

Faço uma pequena ressalva quanto a fala do ilustre companheiro, fraterno amigo,

Deputado Hely Tarqüínio. Ele mesmo, ao final de sua fala, em alguns trechos, chegou

a fazer essa ressalva. Temos de cobrar da polícia ambiental ações que não estejam

pautadas apenas no texto frio da lei. Deputado Hely Tarqüínio, a lei é fria e, muitas

vezes, acaba induzindo a erros, porque as pessoas que utilizarão o texto da lei para

aplicar uma sanção não costumam contextualizar, não costumam olhar para o ser

humano e entender a situação em que o ser humano está inserido. Ele não pode ser

considerado como objeto; é, antes de tudo, um sujeito de direito. A partir desse

princípio e da dignidade da pessoa, esse cidadão deve ser respeitado, pois merece a

compreensão daqueles que vão fiscalizar.

Dr. Hely Tarqüínio, sabemos que o Poder Legislativo, legisladores genuínos que

somos, muitas vezes não tem cumprido o seu papel; tem-se ajoelhado, acovardando-

se diante do Poder Executivo. Dr. Hely Tarqüínio, não tenho a preocupação de dizer

se faço parte ou não da base do governo. Falo como Poder Legislativo. O fato de ter

uma relação política com o governo do Estado, o fato de me posicionar na Oposição

ou na Situação não me tira o dever de agir como parlamentar. E, como

parlamentares, temos ficado de joelhos. Não podemos repassar a culpa ao policial

florestal que aplicou a multa, porque, antes disso, uma lei foi aprovada neste

Parlamento. Nós a aprovamos. Não interessa se o Governador está pressionando

esta Casa para aprovar o Código Florestal; interessa é que esta Casa, acima de tudo,

tem o dever moral frente à população de não permitir que uma lei seja votada de

forma atabalhoada. Mas, na prática, o que vemos não é isso.

O Dr. Hely lembrou muito bem: sofremos pressão de grupos econômicos. Um

projeto em tramitação, cujo relator é o Deputado Juarez Távora, disciplina melhor a

cobrança de taxas por parte dos cartórios. Por outro lado, grupos poderosos de donos

de cartórios pressionam para se amenize a situação, para que tenham condições de
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arrecadar mais. Onde está o Legislativo? Neste momento, devemos apoiar o parecer

do relator Deputado Juarez Távora; neste momento, não nos devemos apequenar,

pelo contrário, devemo-nos agigantar, porque este Poder não pode continuar de

joelhos. Não podemos continuar como apensos do Executivo ou a reboque do

Judiciário - e agora até mesmo do Ministério Público, que nem Poder é, é órgão.

Deputado Antônio Júlio, comungo dos seus sentimentos quando diz que se sentiu

tocado em seu coração, porque viu o cidadão bradar do alto de sua coragem. Como

dizia Rudolf von Ihering, quando o homem abdica do seu direito, abdica de sua

condição moral. E esse homem não abdicou, porque sabia que estava no direito de

dizer ao Promotor, em tom de voz alto e claro, que não ouviria mais calado os seus

abusos durante a fiscalização ambiental em sua propriedade. Da mesma forma que

Ihering fala que não devemos abdicar do nosso direito porque, ao fazê-lo, abdicamos

da própria condição moral, a Assembleia também não deve.

Não cheguei a esta Casa por meio do apoio de nenhum setor ou grupo econômico.

Minha campanha não foi financiada por nenhum setor; portanto, sinto-me totalmente

livre para expor e não tenho amarras com nenhum tipo de poder político a quem deva

favores a ponto de não ter independência no exercício do mandato. Não abro mão

dessa condição, porque, no dia em que o fizer, perderei a condição moral de ocupar

esta tribuna para defender aqueles a quem prometi e jurei defender ao chegar a esta

Casa e ao estender a mão direita sobre a Constituição da República e sobre a

Constituição do Estado.

Cumprimento-o, Deputado Antônio Júlio, porque V. Exa. traz o sentimento, em sua

mais pura expressão, dos que estão sofrendo no campo. É esse sentimento que nos

impulsiona como legisladores; é esse sentimento que nos impulsiona como poder

fiscalizador; é isso o que V. Exa. tem a fazer, Deputado Hely Tarqüínio. Se o

Secretário não recebeu, se ele ou o técnico do meio ambiente está fazendo corpo

mole, aprove um requerimento na Comissão de Meio Ambiente e convoque a pessoa,

porque é assim que atuo como parlamentar. Convoque esse cidadão a comparecer

perante a Comissão de Meio Ambiente, pedindo-lhe que preste esclarecimentos, ou

melhor, exigindo-lhe que o faça. E, Dr. Hely Tarqüínio, para mim, a opção entre ser

ou não da base do governo não passa por aí. Sou da base do governo, mas, do
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exercício do Poder Legislativo, não abro mão, porque sou Deputado. Devemos

buscar constantemente o entendimento e a harmonia, mas desde que o cidadão, do

lado de lá, não se contraponha ao interesse daqueles que aqui o trouxeram. E se V.

Exa. ainda não aprovou, deve apresentar o requerimento o mais rápido possível,

convocando o cidadão a comparecer perante a Comissão de Meio Ambiente para

prestar esclarecimentos, e traga a outra parte para que veja, porque é assim que faço

com alguns dirigentes do Estado, com alguns Secretários, Chefes ou Diretores. Não

abro mão do dispositivo regimental de convocar.

Portanto, Deputado Antônio Júlio, finalizarei o meu aparte trazendo um pequeno

trecho das palavras do grande jurista Ives Gandra Martins Filho, a qual encontrei,

ontem, em minhas pesquisas, quando buscava melhor compreensão do que significa

a expressão dignidade humana. Exatamente em razão do episódio da prisão dos sete

policiais na cidade de Medina, onde dois menores e um maior assaltaram e balearam

a vítima, que ficou paraplégica. Um saldo trágico ao final: a vítima paraplégica, os

sete policiais presos, com prisão preventiva decretada pelo Juiz, a pedido da

Promotora, e, do outro lado, os dois menores soltos, livres. Dignidade da pessoa

humana parece que só existe para um lado. Mas não é isso que diz Ives Gandra

nesta passagem: “Ora, só se torna direito humano fundamental a garantia de um

meio ambiente sustentável quando se toma consciência de que o descuido da

natureza pode comprometer a existência do homem sobre o planeta. Assim, os

direitos humanos de terceira geração dependem, necessária e inexoravelmente, dos

direitos de primeira geração. Daí que, sendo o direito à vida o mais básico e

fundamental dos direitos humanos, não pode ser relativizado em prol de outros

valores e direitos. Sem vida não há qualquer outro direito a ser resguardado”. E

assistimos a isso aqui, Deputado Antônio Júlio, o tempo todo. Não dá para defender

direitos humanos e dignidade do ser humano enquanto a outra parte entrega a vida e

o que ficou é protegido; a outra parte está na cadeira de rodas, e o que ficou é

protegido. Mas Ives Gandra, Ministro do TST, professor de Filosofia e de Direito, traz

o assunto com muita clareza. Como vou defender os direitos humanos dos dois

menores? Parabéns para a Promotora, para o Juiz, que ordenou a prisão dos sete

policiais, sob a acusação de tortura. Mas e a vítima, Deputado Antônio Júlio? E ele,
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que ficou na cadeira de rodas? O Estado, na pessoa do Promotor e do Juiz, foi lá

socorrer a vítima? Não, não foi. E o direito à vida, que é o direito sagrado, básico,

sem o qual não há direito? Não é à toa que a vida é o maior bem juridicamente

tutelado pelo nosso ordenamento jurídico. Quando V. Exa. aborda essa questão, está

abordando uma questão de sobrevivência, como disse aqui o Dr. Hely Tarqüínio. É,

também, uma questão de dignidade humana. V. Exa. tem absoluta razão ao trazer

aqui, para defendê-lo, esse cidadão, produtor rural, chamando-o para esse contexto.

Não compactuo com a forma como o Poder se ajoelha. Se ajoelha para grupos

econômicos ou para o Poder Executivo, independentemente do governo. Estou

falando do Poder Executivo, e não, do governo “A” ou “B”. Não me conformo com

isso. Então, como Deputado, tenho de ouvir aqueles que me colocaram aqui, que me

confiaram esse cargo, porque não comprei nem troquei votos. Esses votos foram

dados de forma consciente, por procuração. Sendo assim, não posso ficar de joelhos.

Cumprimento V. Exa., Deputado Antônio Júlio, que está defendendo a dignidade

humana, a sobrevivência do ser humano, que não pode ser aviltado no campo.

Caminhamos plenamente com V. Exa., mas não podemos nos esquecer de que,

como as legislações passam por aqui, temos de nos agigantar. Podem cobrar do

Executivo e do Presidente da Assembleia, que insiste em colocar projetos em pauta

para aprová-los, mas temos de discuti-los exaustivamente para que realmente

atendam e não deixem a lacuna que tem ficado para o produtor rural, para o produtor

familiar. Essas pessoas merecem o nosso respeito, o nosso trabalho aqui dentro e a

nossa vigilância, para que não sejam ainda mais aviltadas. Parabéns a V. Exa.

O Deputado Antônio Júlio* - Presidente, já estou encerrando. Só quero lembrar

outro fato que aconteceu na audiência de Pará de Minas. O Presidente do Sindicato

de Pará de Minas convidou os produtores para a audiência pública que aconteceria

no Sindicato e deu uma entrevista na Rádio Itatiaia e nas rádios locais. Sabem o que

aconteceu no dia? A Polícia Ambiental foi lá e o notificou. Foi um absurdo. Ficou

parecendo que era uma forma de amedrontá-lo. Aliás, isso gerou grande

constrangimento para essa Polícia, pois mostrou que havia perseguição. Ficou claro,

ou essa atitude foi muita coincidência.

Para encerrar, Sr. Presidente, não fugimos do tema. Falamos de Polícia Ambiental,
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de multas, etc. Aliás, queremos alertar o Sr. Jânio David Lamas, Prefeito de

Silveirânia, para o fato de que aqui estamos fazendo a sua defesa, porque, segundo

ele, um dos objetivos dessa doação é a criação de um pomar. Tome muito cuidado

quando for fazer a limpeza e plantar o pomar, senão a Polícia Ambiental o multará,

assim como o IEF, e ainda fará um BO para que responda por crime ambiental. E ele

está tentando fazer um bem para a sua cidade, como está fazendo o Deputado

Braulio Braz, cujo projeto autoriza o governo a fazer essa doação.

Fizemos esse diálogo grande para alertar o Prefeito de Silveirânia, que receberá

esse benefício, mas poderá ser prejudicado pessoalmente e responder por crime

ambiental quando for fazer o pomar; e também para trazer à tona essa discussão

sobre os absurdos do IEF, a questão dos TACs, que já levantamos nesta Casa e na

qual a imprensa volta a bater, hoje. Atualmente, qualquer multa é convertida em

doação de carro, de GPS ou não sei quê.

O Sr. Presidente - Não há 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. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto

de Lei nº 2.984/2009 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.715/2008, do Deputado Gilberto

Abramo, que proíbe as empresas que exploram locação imobiliária de transferir para

o fiador a responsabilidade pelo pagamento de contas de água e de luz. A Comissão

de Defesa do Consumidor opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em

1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o

Projeto de Lei nº 2.715/2008 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de

Redação.

Encerramento

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

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de

logo mais, às 20 horas, e convocando as Deputadas e os Deputados para a ordinária

de hoje, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião.
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* - Sem revisão do orador.

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 27/8/2009

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

Eros Biondini e João Leite, membros da supracitada Comissão. Está presente,

também, o Deputado Gustavo Valadares. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado André Quintão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento do Deputado Eros Biondini, dispensa a leitura da ata da reunião

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

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

proposições da Comissão e comunica o recebimento de correspondência publicada

no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios da Sra.

Fabiana de Lima Leite, Superintendente de Prevenção à Criminalidade da Secretaria

de Defesa Social (13/8/2009); do Sr. Breno Henrique Avelar de Pinho Simões, Chefe

de Gabinete da Secretaria de Saúde (13/8/2009 e 20/8/2009). 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 Eros

Biondini, em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para discutir a

inclusão de Minas Gerais no Circuito de Skate, com convidados que menciona.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de agosto de 2009.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura - Duarte Bechir.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 2 DE SETEMBRO DE 2009

ATAS

ATA DA SOLENIDADE REALIZADA NA 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 27/8/2009

Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Destinação da interrupção dos trabalhos ordinários - Composição da

Mesa - Registro de presença - Execução do Hino Nacional - Palavras do Deputado

Tenente Lúcio - Entrega de placa - Palavras do Gen.-Div. José Mário Facioli -

Exibição de vídeo - Apresentação musical - Palavras do Sr. Presidente.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O locutor - Destina-se esta parte da reunião a homenagear o Exército Brasileiro.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Gen.-Div. José

Mário Facioli, Comandante da 4ª Região Militar; Cel. Josué Soares, representando o

Comando da PMMG; Maj. Rogério Aparecido Soares Ribeiro, Assessor Militar da

Presidência desta Casa, representando o Comandante-Geral do Corpo de

Bombeiros, Cel. Gilvan Almeida Sá; e Deputados Délio Malheiros, Presidente da

Comissão de Administração Pública desta Casa, e Tenente Lúcio, autor do

requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença

O locutor - Gostaríamos de registrar a presença dos Exmos. Srs. Valderedo Paes

de Lira, Chefe do 21º Centro de Telemática do Exército Brasileiro; Luiz Cláudio

Madruga, Chefe da 11ª Circunscrição de Serviço Militar do Exército; Ricardo Luís

Morais Antunes, Chefe do Estado-Maior da 4ª Região Militar; Renato César do

Nascimento Santana, Coronel da Reserva, Chefe de Escritório da Fundação

Habitacional do Exército; Euler Magalhães da Rocha, Presidente do Conselho

Deliberativo da Associação de Oficiais da Reserva do Exército Brasileiro; Guilherme

Nunes, Capitão Comandante da Companhia de Comando da 4ª Região Militar; Cel.

Claudemir Rangel dos Santos, Comandante do Centro de Preparação de Oficiais da

Reserva e Colégio Militar de Belo Horizonte; Reginaldo Ramos Machado,
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Comandante da 4ª Companhia de Polícia do Exército; Ten.-Cel. João Marcos

Machado de Oliveira, Comandante do 12º Batalhão de Infantaria; Nélson Marinho de

Bastos Júnior, Comandante da 4ª Companhia de Comunicação; Ney Guimarães,

Coronel da Reserva, Presidente do Círculo Militar de Belo Horizonte; Cel. Evandro

Bartholomei Vidal, Assessor Parlamentar do Exército; Ruy Lage, ex-Prefeito de Belo

Horizonte; e de Soldados do valoroso Exército Brasileiro.

Execução do Hino Nacional

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

pela Banda de Música da 4ª Região Militar, sob a regência do 1º-Ten. José Mariano

Alves.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Tenente Lúcio

Exmo. Sr. Vice-Presidente da Assembleia Legislativa do Estado, companheiro e

amigo Deputado José Henrique, representando o Presidente desta Casa, Deputado

Alberto Pinto Coelho; Exmo. Sr. Gen.-Div. José Mário Facioli, Comandante da 4ª

Região Militar; Exmo. Sr. Cel. Josué Soares, representando o Comando da PMMG;

Exmo. Assessor Militar da Presidência da Assembleia Legislativa, Maj. Rogério

Aparecido Soares Ribeiro, representando o Comandante-Geral do Corpo de

Bombeiros, Cel. Gilvan Almeida de Sá; companheiros aqui presentes, Deputados Ivair

Nogueira, Eros Biondini, João Leite, Carlos Gomes, Vanderlei Miranda, Célio Moreira,

Sargento Rodrigues e Neider Moreira, muito obrigado por sua presença.

Gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a Deus, por esta oportunidade que nos é

dada de homenagear uma instituição tão séria - sempre me orgulho de a ela ter

pertencido por dez anos da minha vida -, o Exército Brasileiro. Hoje, como Oficial da

Reserva, tenho a oportunidade de homenagear essa instituição à qual devo muito,

mormente no que se refere à formação do meu caráter e da minha dignidade.

Exmo. Sr. Gen.-Div. José Mário Facioli, Comandante da 4ª Região Militar, em sua

pessoa saúdo a todos os militares aqui presentes, que, lotando este recinto,

consagram como significativa a homenagem que hoje é prestada ao Exército na

figura do seu patrono.

Quero agradecer a presença de todos que aqui estão, a essa banda maravilhosa do
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nosso glorioso Exército, a todas as pessoas que aqui estão lotando as galerias, da

ativa ou da reserva, mulheres ou homens, todos representando nosso glorioso

Exército.

Esta tarde seguramente se transformará em uma das mais importantes de minha

vida pública. Isso se deve ao fato de ter a oportunidade de dirigir-me a todas as

senhoras e todos os senhores presentes nesta Casa Legislativa e especialmente aos

meus amigos do Exército Brasileiro.

Sou oriundo dessa instituição, onde frequentei o Núcleo de Preparação de Oficiais

da Reserva do 36º Batalhão de Infantaria Motorizado, em Uberlândia, no Triângulo

Mineiro, berço de minha formação militar e de cidadão. Como Tenente, tive a honra

de servir, pelo tempo máximo que a legislação permitiu, no 41º Batalhão de Infantaria

em Jataí (GO), e no meu retorno a Uberlândia, no 36º Batalhão de Infantaria

Motorizado, onde me formei. Fiquei 10 meses em Jataí e 9 anos em Uberlândia.

Após o serviço militar, ingressei na política. Fui eleito quatro vezes Vereador em

Uberlândia, tendo sido Presidente da Câmara de Vereadores três vezes. Com muito

orgulho, fui agraciado com a Medalha do Pacificador e também como colaborador

emérito do Exército. Hoje, como Deputado Estadual, procuro aplicar, em minha ação

política, os valores aprendidos no quartel e lutar por melhores condições para os

militares, suas famílias e instituições que representam.

No último dia 25 de agosto, comemorou-se o 206º aniversário de nascimento de

Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, patrono do nosso Exército. Pela sua

trajetória gloriosa é reconhecido como a maior personalidade militar brasileira, tendo

participado de seis campanhas militares, quatro internas e duas externas, e de outros

fatos marcantes da vida política do séc. XIX.

Nas lutas internas que ocorreram no Brasil recém-independente, Caxias participou

com invulgar destaque. Desde o Pará, passando por Maranhão, por Salvador, na

Bahia, por Minas Gerais e pelo Rio Grande do Sul, a sua presença, comandando

tropas, concorreu para a manutenção da paz entre irmãos e para o não

desmembramento do nosso território.

Após a pacificação da cidade maranhense de Caxias, recebeu o título de Barão,

adotando o nome pelo qual seria imortalizado. Nesse período, galgou todos os postos
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da hierarquia militar, tendo sido promovido a general no início do reinado de D. Pedro

II. Dessa experiência é que emergiu o grande líder, que soube captar a fundo a

natureza e o caráter do homem brasileiro, quer fosse civil, quer fosse militar. Outra

exata compreensão foi a da instituição a que servia, ponto crucial para

compreendermos os futuros avanços do Exército Imperial, sob sua direção, já na

segunda metade do séc. XIX.

Caxias foi Ministro da Guerra em três períodos, incrementando várias realizações,

das quais destaco: a construção da Escola Militar da Praia Vermelha, a ampliação do

então Quartel General do Exército, hoje Palácio Duque de Caxias, a criação do Asilo

dos Inválidos da Pátria para acolher vítimas das guerras, todos localizados no Rio de

Janeiro, e a criação de várias colônias militares para proteção de nossas fronteiras,

no atual Mato Grosso do Sul.

É de Caxias o célebre brado: “Sigam-me os que forem brasileiros”, em que

demonstrou coragem física suficiente para levar seus homens à vitória, na passagem

sobre o Rio Tororó. Inovou também ao usar balões como meio para reconhecimentos,

antecipando em várias décadas o que se passou a fazer com aeronaves.

Como homem de confiança do Imperador D. Pedro II, foi, por três períodos, chefe

do governo brasileiro. Como não poderia deixar de ser, saiu-se muito bem o cidadão

dotado de ilibada conduta, que era reconhecido até pelo seus adversários. Ainda no

campo político, Caxias foi Senador pelo Rio Grande do Sul. No parlamento, sustentou

vibrantes e calorosos debates na defesa de interesses do povo gaúcho, sem também

esquecer aqueles relativos ao Exército. Desde aquela época, vislumbrou a

necessidade de ter o Exército vozes no parlamento a influenciar e protegê-lo, quando

até mesmo se questionava a sua existência.

Retirou-se da vida pública em 1878, por doença, indo morar na cidade de Valença,

no Rio de Janeiro. Faleceu aos 76 anos, no dia 7/5/1880.

Por sua vontade, expressa em testamento, foi levado ao túmulo por Soldados de

bom comportamento.

E a Nação soube reconhecer os tantos e tamanhos serviços de seu maior Soldado.

São incontáveis os monumentos, nomes de ruas, escolas e as duas importantes

cidades que têm o seu nome: Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e Caxias do Sul,
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no Rio Grande do Sul.

Os exemplos e o legado de Caxias ultrapassaram gerações e se eternizaram. A

réplica de sua invicta espada é portada pelos cadetes do Exército; seus restos

mortais repousam em local de destaque, num panteão próprio, na cidade do Rio de

Janeiro, e seu nome está inserido no Monumento aos Heróis da Pátria, em Brasília. O

dia 25 de agosto, data do seu nascimento, é consagrado como o Dia do Soldado.

Sr. Presidente, Deputado José Henrique, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, Exmo.

Sr. Gen. Facioli, Oficiais e praças aqui reunidos, minhas senhoras e meus senhores,

muito ainda se poderia dizer, nesta tribuna, acerca da figura de Luiz Alves de Lima e

Silva, o Duque de Caxias, patrono do nosso Exército. Deixo, porém, para reflexão dos

mais jovens as palavras do Gen. Ex. Gleuber Vieira, ex-Ministro e antigo Comandante

do Exército: “Para ser Caxias é necessário: realmente amar a Pária, estar

moralmente amparado, corajosamente disposto e fraternalmente envolvido com o

próximo e com a sociedade. Manter a ordem e a segurança é a obrigação de todos

nós.”. Num feliz instante de criação, o autor da novela “O Rei do Gado”, exibida pela

primeira vez em 1996, compôs um personagem político acima de quaisquer

suspeitas: o Senador Caxias.

Agradeço, mais uma vez, ao Gen. Div. José Mário Facioli, Comandante da 4ª

Região Militar, a especial deferência de trazer a esta Casa os seus companheiros de

trabalho. E creiam todos aqui presentes que esta Assembleia vive hoje um dos seus

mais importantes momentos ao exaltar o Duque de Caxias, o Soldado símbolo do

Brasil.

E aqui, General, eu não posso ser o autor deste requerimento na individualidade.

Quero dividir com todos os meus companheiros Deputados aqui já citados. Se o

senhor nos permite, no ano de 1979, quando nós nos formamos aspirantes, já

pleiteando ser Tenente à minha turma, de 30, devo muito a cada um deles. E aqui

gostaria de citar os seus nomes: alunos nºs 1 - Carlos; 2 - Dorneles; 3 - Soares; 4 -

Emílio; 5 - Eron; 6 - Fábio; 7 - Flávio; 8 - Gérson; 9 - Gilmar; 10 - Souza; 11 - Lemos;

12 - Hudson; 13 - Jairo; 14 - Porto, hoje Presidente da nossa Associação de Oficiais

da Reserva; 15 - Agton; 16 - Edson; 17 - César, hoje em memória; 18 - Marcos; 19 -

Azevedo: 20 - Queiroz; 21 - Ricardo; 22 - Roberto; 23 - Rubens; 24 - Sênio; 25 -
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Ferreira; 26 - eu, Lúcio; 27 - Ulisses; 28 - Zago, também em memória; 29 - Martins; 30

- Lima.

Quero destacar a participação do nosso Comandante à época, Cel. Branco, em

memória, e também do nosso então instrutor, Ten. Orlando, atualmente Coronel da

reserva. Ele não está presente em razão do casamento de seu filho em Cáceres, no

Mato Grosso, mas mandou um abraço ao General, juntamente ao Cel. Loureiro, os

dois responsáveis por nos ajudar muito.

Para os senhores terem uma ideia da importância que o Triângulo Mineiro e parte

do Alto Paranaíba estão dando a esta solenidade, hoje recebemos inúmeros

telefonemas e “e-mails”, e por isso prometi falar alguns nomes aqui. Da cidade de

Indianópolis, o Prefeito Renes; de Carneirinho, a Prefeita Dalva; de Estrela do Sul, o

Prefeito Licurgo; de Abadia dos Dourados, a Prefeita Kátia; de Conquista, a Prefeita

Vera Lúcia; de Araporã, o Prefeito Valdir e os Vereadores Chinguinha, Roberto e

Waldivino; de Campina Verde, o Vereador Franco; de Canápolis, o Prefeito Edilson e

os Vereadores Fábio, José Fernandes e Dioneir; de Centralina, os Vereadores

Cleisson, Antônio, Daniel, Anidson, Rúbia, Tiago e Leonardo; de Iraí de Minas, o

Prefeito Pedrão e os Vereadores Marcelo, Henrique e Antoninho; de Limeira do

Oeste, o Prefeito Pedro Socorro e os Vereadores Iradel, Paulo César e Elísio; de

Monte Alegre de Minas, o Presidente Andinho e os Vereadores Nenzinho, Derli e

Carlos; de Monte Carmelo, o Gideon; de Belo Horizonte, o Ten. Carlos André, hoje

Diretor da Spacer; da cidade de Tupaciguara, o Prefeito Alexandre Berquó e os

Vereadores Vilmarzinho, Édio, Jerônimo e Jussélia; de Uberlândia, o Prefeito Odelmo

Leão e os Vereadores Jerônima, Willian Alvorada, Doca, Márcio Nobre, Baiano,

Adriano Zago e Murilo; de Bambuí, o Vereador Luciano; de Cambuquira, o Vereador

Diogo; de Bom Despacho, o Vereador Marcelo; de Três Marias, o Vereador Eduardo;

de Delta, os Vereadores Raimundo, Izabel, José Renato, Sérgio, Ângelo, Luís

Humberto; Júlio César, Carlos Roberto e Gilberto Machado; de Barbacena, o

Vereador Alaor; de Grupiara, o Prefeito Ronaldo, as Vereadoras Bilica e Roseli e o

Vereador Batista; de Santa Vitória, os Vereadores Welliton, Condinho e Hélio Rolla; e

de Sacramento, o Prefeito Baguá, os Vereadores Alex e Sinhoreli, o Secretário

Papinha e o Luizão. Enfim, se fôssemos citar todo mundo, iríamos tomar muito tempo
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dos senhores.

Só quero deixar, por meio da TV Assembleia, clara a representatividade das

lideranças do Triângulo Mineiro, que estão realmente nos acompanhando e, muitas

delas, gravando esta reunião para mostrar, no quartel de Uberlândia e também nos

Tiros de Guerra, a importância que nos é dada neste evento, nesta solenidade. Quero

fazer um agradecimento especial ao Cel. Teotônio Luís Patrocínio de Morais, que foi

Comandante do 36º Batalhão de Infantaria Motorizada e hoje está em nossa

assessoria. Ele manda um abraço ao General Facioli e a todos os companheiros de

trabalho que estão vestindo farda ou não.

Para encerrar as minhas palavras, gostaria de dizer que estou emocionado. Servi

ao Exército por dez anos, uma instituição que me traz excepcionais lembranças,

principalmente dos exercícios de ataque e defesa. Defesa não tanto, porque eu não

gostava de ficar na defensiva, só fazendo patrulha de reconhecimento; gostava muito

quando se tratava de uma ofensiva, de subir e descer morro. Comandei pelotão de

fuzileiro por três anos e companhia de fuzileiro por quatro anos, disputando, nas

inspeções militares, com os Comandantes do CMP à época e fazendo inspeções.

Tive o prazer de ver a nossa companhia sempre em primeiro lugar.

Comandamos a 1ª Companhia de Fuzileiros não só nos exercícios militares, mas

também nas competições esportivas. Os meus Soldados sempre tiveram a regalia de

poder treinar e perder - aliás, isso faz parte do ofício -, porém nunca tiveram o direito

de deixar de ter garra. Sempre as competições e os exercícios militares eram levados

muito a sério. E isso sempre foi mostrado no Exército brasileiro: devemos ser

perseverantes, manter-nos com seriedade e muita disposição. Tenho um orgulho

muito grande, apesar de saber que, até a nossa chegada, o Exército brasileiro nunca

havia feito um representante na Assembleia. Devo muito, primeiramente a Deus, e

depois à minha família, a meus amigos de farda - ou sem ela - que me ajudaram a ser

Deputado. Minha obrigação hoje é representar essa instituição, à qual tenho grande

orgulho de ter pertencido. Na verdade, para sempre irei pertencer a ela. Enquanto

vida eu tiver, vocês poderão contar com o amigo Tenente Lúcio. É assim que sou

conhecido e é assim que sempre irei trabalhar. Penso que a grande maioria das

pessoas tem um cartãozinho meu, em que está anotado o número do meu telefone
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celular; estou sempre distribuindo cartões. Estarei sempre à disposição do Exército

brasileiro, que é figura ímpar para o meu coração e para as minhas emoções. Muito

obrigado!

Entrega de Placa

O locutor - Neste momento, o Deputado José Henrique, representando o Presidente

da Assembleia, Deputado Alberto Pinto Coelho, fará a entrega ao Gen.-Div. José

Mário Facioli, Comandante da 4ª Região Militar, de placa alusiva a esta homenagem.

A placa contém os seguintes dizeres: “Compromisso perene com a dignidade e a

soberania do Estado Nacional. É assim que o Exército brasileiro se destaca, em sua

atuação, pelos relevantes serviços prestados à Pátria, os quais se coadunam com os

valores defendidos por essa corporação. Além da essencial tarefa do território

nacional, o empenho dessa importante instituição militar brasileira merece

reconhecimento pela maneira igualmente nobre com que tem auxiliado a sociedade

civil. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais manifesta seu apreço ao

Exército brasileiro e rende a ele esta homenagem por sua competência e patriotismo”.

O Sr. Presidente - A Presidência convida o Deputado Tenente Lúcio, autor do

requerimento, para nos acompanhar na entrega.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Gen.-Div. José Mário Facioli

Exmos. Srs. Deputado José Henrique, 2o-Vice-Presidente da Assembleia

Legislativa de Minas Gerais, representando neste ato o Exmo. Sr. Presidente desta

Casa, reservista do Exército, em que serviu no 12o Batalhão de Infantaria, o Doze de

Ouro, Deputado Alberto Pinto Coelho; e Deputado Tenente Lúcio, autor do

requerimento que deu origem a esta homenagem, na pessoa de quem cumprimento a

todos os integrantes da Mesa e aos demais Deputados presentes, entre os quais

vislumbro outros que foram Soldados do Exército Brasileiro, que vestiram a farda

verde oliva que tanto nos honra.

É motivo de grande honra, muita alegria, entusiasmo e emoção estar representando

o Exército brasileiro nesta tarde. Tenho ganas de deixar o “script” e falar o que me

vem ao coração; no entanto, não o farei, por respeito à Casa e medo de que a

emoção seja muito forte. Portanto, vou-me ater aos pensamentos registrados nesta
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folha de papel.

Digníssimas autoridades presentes, caros integrantes da 4ª Região Militar,

senhoras e senhores, minhas palavras iniciais são de agradecimento pela realização

desta sessão especial em homenagem ao Exército Brasileiro. Além de saudar o

Soldado brasileiro, o objetivo maior é relembrar os feitos do chefe militar vitorioso, do

guerreiro obstinado e do homem de Estado exemplar que o Exército consagrou como

patrono.

Muito obrigado à Presidência da Assembleia e, particularmente, ao Exmo.

Deputado Tenente Lúcio, autor da feliz iniciativa. Mais que agradecer, quero

parabenizar esta Casa de leis, a Casa do povo de Minas, pela sensibilidade patriótica.

Caxias está no ideário do povo brasileiro, que nele reconhece as maiores virtudes de

honradez, probidade, dedicação, lealdade e amor ao Brasil. Qualquer pessoa que

pretenda contar a história do nosso Exército dificilmente poderá fazê-lo sem levar em

conta a trajetória de seu mais importante Soldado: o Duque de Caxias. A memória do

maior de todos os brasileiros deve ser reverenciada sempre, por ser repleta de

exemplos de retidão, honra, civismo e amor à nossa Pátria Brasil. Lutou pela

consolidação da independência, pacificou províncias conflagradas e conduziu as

armas nacionais à vitória nos conflitos da Bacia do Prata. Tão importantes quanto a

eficácia de suas ações militares foram a firmeza com que enfrentou os desafios e a

generosidade dispensada aos adversários vencidos nos campos de batalha - a

anistia. Restabeleceu o império da ordem, preservou as instituições, recompôs a

coesão nacional e salvou a unidade da Pátria. Passou à história como O Pacificador.

Evocar os feitos de Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, além de reviver a

sua história de vida, é constatar que ela se confunde com a própria história do Brasil.

Foi Marechal-de-Exército e Senador. Foi o único brasileiro que recebeu o título de

Duque, o maior da nobreza. Abraçou muito cedo a carreira das armas. Aos 20 anos,

recebeu seu batismo de fogo, na Bahia, lutando pela independência da Pátria, que

mais tarde se empenharia dedicadamente em pacificar, manter unida e defendida de

interesses estrangeiros.

Sua trajetória militar coincide com as mais importantes campanhas para a defesa

da soberania e da unidade nacionais. Em 1823, teve seu batismo de fogo, como já
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dissemos, na Guerra da Independência, em Salvador. Em 1840, lutou na Balaiada,

pela pacificação do Maranhão.

Em 1842, durante a Revolução Liberal, pacificou São Paulo e Minas Gerais. De

1842 a 1845, foi decisivo na pacificação da Província do Rio Grande do Sul em um

conflito que já durava oito anos - a Revolução Farroupilha - e que ameaçava a Nação

de fragmentação.

Externamente, atuou, entre 1825 e 1828, na Campanha Cisplatina, que culminou na

independência do Uruguai. Libertou os países platinos do caudilhismo de Oribe e

Rosas em 1851 e 1852. Em 1866, conduziu as Forças Aliadas à vitória na Guerra da

Tríplice Aliança, na qual comandou os exércitos de três países - Brasil, Argentina e

Uruguai. Nesse episódio tão significativo da nossa história, além das lutas travadas

nos campos de batalha, travava-se no Brasil uma luta política entre os Partidos

Liberal e Conservador. Essa disputa colocava em risco a nossa vitória sobre as

tropas de Francisco Solano Lopez.

O mais importante chefe militar brasileiro, o Gen. Luís Alves de Lima e Silva,

Marquês de Caxias, por pertencer ao Partido Conservador, atuava como mero

expectador da guerra, pois o governo liberal não o nomeara para nenhum comando.

O mais importante chefe não era nomeado por problemas políticos. Então, como

vencer a guerra, se o maior guerreiro brasileiro estava participando como mero

assistente?

A derrota das tropas aliadas em Curupaiti trouxe desânimo a brasileiros, uruguaios

e argentinos. Estava em jogo a vitória indispensável de nossas tropas para salvar a

honra nacional e para livrar nosso Império de uma vizinhança perniciosa e perigosa.

Naquele momento, o governo liberal tomou uma atitude sensata e patriótica:

nomeou um General conservador para o comando das tropas aliadas. A sorte da

guerra mudou. Sucederam-se as vitórias brasileiras, até a tomada de Assunção, no

Paraguai. O Senador liberal Zacharias de Goes e Vasconcellos, adversário político de

Caxias, ao propor sua nomeação como Comandante-em-Chefe, afirmou: “O nobre

Marquês de Caxias, sobretudo por sua maneira de ser, possui o dom de cativar a

vontade dos militares. Onde ele domina, desaparece a intriga. A sua nomeação torna-

se imprescindível”. Relembro e enfatizo que tais palavras foram proferidas por um
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adversário político.

Caxias é mais do que o corajoso e bravo Soldado patrono do Exército brasileiro. Em

sua missão de servir, fez decisivas intervenções. Ajudou a reunir, consolidar e

construir uma Pátria unida e pacificada. Mais do que um eminente e honrado cidadão,

impôs-se pela aceitação, compreensão e respeito ao próximo.

No campo político, com todas as suas qualidades de militar e cidadão, foi nomeado,

em 1839, Presidente da Província do Maranhão, semelhante ao atual cargo de

Governador. Em 1841, foi eleito, de forma unânime, Deputado à Assembleia

Legislativa dessa mesma Província. Em 1842, foi nomeado Vice-Presidente da

Província de São Paulo e Presidente da Província do Rio Grande do Sul. Em 1847,

assumiu efetivamente a cadeira de Senador pela Província do Rio Grande do Sul. Em

1855, foi investido do cargo de Ministro da Guerra. Em 1862, foi graduado Marechal

do Exército, assumindo novamente a função de Senador no ano de 1863.

Caxias esteve sempre a serviço da Pátria. Nos momentos em que a vida política do

Império ameaçava a fragmentação do País, ante os regionalismos desenfreados,

Caxias portou-se com desambição ante a ganância e com fidelidade ante as traições.

Sua grandeza de caráter, probidade e coragem são traços inconfundíveis que

nortearam a sua conduta em prol do bem público.

No campo de batalha, no Conselho de Ministros, no parlamento e na vida em

sociedade, não nutriu ódios, não teve preconceitos, não destratou, não injuriou, não

envergonhou e não menosprezou. Onde atuava, a discussão era substituída pelo

diálogo franco, e a confrontação dava lugar à comunhão, garantindo a conquista da

paz. Caxias era, a um só tempo, Soldado, político e estadista invejado.

Se, no campo da luta, a firmeza de suas decisões militares lhe garantia o rosário de

triunfos que despertava nos rebeldes a idéia da pacificação, paralelamente, seu

descortino administrativo, honestidade, honradez, seus atos de bravura, de

generosidade e de respeito à vida humana conquistaram a estima e o

reconhecimento dos adversários. Decisivo e persistente no cumprimento de missão,

nunca usou de força desnecessária, evitando humilhar ou gerar sentimentos de

vingança nos vencidos.

Murilo Badaró, ilustre Presidente da Academia Mineira de Letras, assim se referiu a
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Caxias: “É preciso proclamar à exaustão que o Duque de Caxias não é somente

glória militar. É patrimônio cívico do Brasil. Caxias dilatou os limites da glória, e ela é

tão abrangente que transcende os limites das casernas e dos quartéis e durará para

sempre, enquanto durar o Brasil, enquanto perdurar o sentimento de honra e de

nacionalidade”.

A lição que Caxias nos lega se resume a ser intransigente com a desordem,

enérgico com a rebeldia, conciliador nas negociações e humano no perdão. Ao

prestarmos esta homenagem àquele que personifica o amor à Pátria, conclamo a

todos que sejamos Caxias em nossas ações, para o bem de nosso tão querido Brasil.

A todos, especialmente aos amigos e comandados, o apelo para que, irmanados e

firmes em nossas convicções, virtudes e valores, lutemos por uma Nação cada vez

mais justa, mais forte, mais coesa e mais desenvolvida. Que tenhamos a força de

colocar o Brasil acima de tudo. Muito obrigado à Casa do povo mineiro.

Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo institucional.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir a Banda de Música da 4ª Região

Militar, que, sob a regência do 1º-Ten. José Mariano Alves, apresentará as músicas:

“Dobrado”, da obra “O Guarani”, de Carlos Gomes; “Travessia”, de Milton Nascimento

e Fernando Brant; e “Aquarela do Brasil”, de Ary Barroso.

- Procede-se à apresentação musical.

Palavras do Sr. Presidente

Exmo. Gen.-Div. José Mário Facioli, Comandante da 4ª Região Militar, em cuja

pessoa cumprimentamos a todos os militares, a quem agradecemos a presença nesta

tarde nesta reunião que homenageia o Soldado, o Exército brasileiro; Cel. Josué

Soares, representando o Comando da PMMG; Maj. Rogério Aparecido Soares

Ribeiro, Assessor Militar da Presidência da Assembleia Legislativa, representando o

Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros, Cel. Gilvan Almeida Sá; Exmo. Deputado

Tenente Lúcio, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem; Deputados

Délio Malheiros, João Leite e demais Deputados presentes; Dr. Ruy Lage, ex-Prefeito
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de Belo Horizonte, que nos honra com sua presença.

Um grupo de brasileiros, formado por brancos, negros e índios, unidos pelo espírito

de resistência, protagonizou um dos feitos mais gloriosos da história do Brasil

Colônia. Impôs uma incontestável derrota a um inimigo muito mais poderoso, em

número e equipamentos bélicos. O ano era o de 1648; o Estado, Pernambuco; o

inimigo, as forças holandesas que ocupavam o Nordeste do País. Um ano depois,

também em condições adversas, repetiu-se a façanha, no mesmo local: os Montes

Guararapes, ao sul de Recife.

O episódio não só levaria ao término da invasão holandesa, em 1654, como foi

fundamental para a manutenção da integridade territorial do País. A Batalha dos

Guararapes tornou-se, assim, a origem simbólica da nossa nacionalidade e do

Exército brasileiro.

Estavam presentes naquele acontecimento épico dois ingredientes básicos da

nossa identidade: a união das três raças que compuseram o processo de

miscigenação do povo brasileiro e a unidade política e geográfica, graças à qual se

preservaram as dimensões continentais do nosso território. Tais ingredientes sempre

inspiraram também a função institucional do Exército de resguardar a segurança e a

soberania nacionais, além de sua política de recrutamento de recursos humanos,

dirigida a pessoas de todas as etnias e classes sociais.

Ao longo de sua trajetória, o Exército brasileiro deu exemplos marcantes de sua

missão e formou alguns dos mais cultuados heróis nacionais. O mais conhecido

deles, como registram os anais da história, é Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de

Caxias.

Seu feito mais destacado, coroando uma longa carreira de sucesso em campanhas

de pacificação por todo o território brasileiro, foi o comando da Tríplice Aliança na

Guerra do Paraguai, exercendo sua liderança, ousadia e tino de estrategista. Tornou-

se, como sabemos, o patrono do Exército.

Cumpre também lembrar outro emblemático representante da instituição, que

deixou seu nome em nossa história pelo pioneirismo e espírito desbravador: o

Marechal Cândido Rondon. Incumbido de chefiar serviços de implantação de linhas

telegráficas em regiões distantes e isoladas do território brasileiro, acabou realizando
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um amplo trabalho de integração, notadamente no Centro-Oeste e Norte do País.

Sua obra civilizadora ultrapassou em muito o campo das comunicações,

contribuindo também para o avanço do conhecimento contemporâneo em diversas

outras áreas, como as da etnografia, botânica, mineralogia e cartografia, e

estimulando a formação de uma consciência nacional sobre a valorização e proteção

dos povos indígenas.

Na esteira desses exemplos, o Exército brasileiro consolidou-se como braço

fundamental do Estado na manutenção da segurança e da integridade nacionais, na

integração das regiões mais distantes e no cumprimento de atividades

complementares vinculadas ao desenvolvimento socioeconômico do País.

Assim, destacam-se hoje, em sua diversificada atuação, a vigilância permanente de

nossas fronteiras, a defesa da Amazônia, a construção e a reforma de rodovias e de

outros equipamentos de infraestrutura de transportes, o apoio logístico no

atendimento a populações atingidas por catástrofes, entre outras ações de natureza

social. O legado de Caxias e de Rondon está presente no trabalho que o Exército

continua realizando em todo o Brasil e, particularmente, em nosso Estado. Na pessoa

do Gen. Div. José Mário Facioli, Comandante da 4ª Região Militar, a Assembleia

Legislativa de Minas Gerais presta sua homenagem, nesta reunião especial, a todos

os membros dessa instituição imprescindível para a manutenção da ordem, da

segurança e do Estado Democrático de Direito. A Presidência agradece a presença

de todos. Muito obrigado.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/8/2009

Às 14h39min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo

Valadares, Sebastião Costa (substituindo o Deputado Djalma Diniz, por indicação da

Liderança do BPS) e Vanderlei Miranda (substituindo o Deputado Adalclever Lopes,

por indicação da Liderança do PMDB), 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 Vanderlei Miranda,
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dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

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

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão e comunica o recebimento de ofício da Sra. Selma de

Moura Braga, Presidente da Associação do Patrimônio Histórico, Artístico e Ambiental

de Belo Vale em que solicita a realização de reunião de audiência pública para

discutir as irregularidades do transporte de minério; e da seguinte correspondência

publicada no “Diário do Legislativo” na data mencionada entre parênteses: da Viação

Ubá Transportes Ltda. (25/7/2009) e do Sr. Marco Túlio dos Santos, Diretor-

Presidente da Coopertramo (13/8/2009). O Presidente acusa o recebimento das

seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos

de Lei nºs 2.869/2008 (Deputado Irani Barbosa); 2.810/2008 (Deputado Adalclever

Lopes); 3.499/2009 (Deputado Djalma Diniz), em turno único; e 3.005/2009

(Deputado Rêmolo Aloise), 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. O Projeto de Lei nº 3.249/2009 é retirado da pauta

atendendo-se a requerimento do Deputado Vanderlei Miranda, aprovado pela

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

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

discussão e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 3.433/2009

(relator: Deputado Djalma Diniz). Submetidos a votação, cada um por sua vez, são

aprovados os Requerimentos nºs 4.298, 4.299, 4.362 e 4.370/2009. Submetidos a

discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação

Final dos Projetos de Lei nºs 551/2007; 3.050, 3.051, 3.070, 3.109 e 3.366/2009.

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 Pimenta e Doutor Viana em que

solicitam seja realizada visita desta Comissão à BR-135 para fiscalizar as obras no

trecho entre o "Trevão" e a cidade de Montes Claros e requerem ainda seja realizada

reunião de audiência pública no referido Município para obter explicações do DNIT

sobre a programação de restauração da BR-135; Gil Pereira (2) em que solicita seja



____________________________________________________________________________
42

encaminhado ao Governador do Estado, ao Secretário de Transportes e Obras

Públicas 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; e

seja encaminhado ao Superintendente Regional do DNIT no Estado pedido de

providências para recuperar a estrada vicinal entre os Municípios de Glaucilândia e

Bocaiúva; Carlos Pimenta 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, MGC-342; Ruy Muniz em que solicita seja realizada

reunião de audiência pública para discutir a interrupção do tráfego nos 100 primeiros

quilômetros da BR-135. 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.

Célio Moreira, Presidente.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO

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

28/8/2009

Às 11h15min, comparecem no auditório da sala 1.007 da Faculdade de Filosofia e

Ciências Humanas - Fafich - da UFMG os Deputados André Quintão, Carlin Moura e

Duarte Bechir, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Carlin Moura, dispensa a leitura da ata da

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a homenagear a

Fafich por seus 70 anos de fundação. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião

para ouvir a Sra. Heloísa Starling, Vice-Reitora da UFMG e Coordenadora do Projeto

República, que representa também o Sr. Ronaldo Tadêu Pena, Reitor da UFMG; e os

Srs. João Pinto Furtado, Diretor da Fafich; Nilmário Miranda, Presidente da Fundação

Perseu Abramo; Wallison Alves Brandão, Diretor de Políticas Educacionais da União

Nacional dos Estudantes - UNE -; e Estévão Cruz, Presidente do Diretório Acadêmico

da Fafich, que são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, na qualidade
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de autor do requerimento que deu origem aos debates, 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. Submetido a votação, é aprovado requerimento do

Deputado Duarte Bechir em que solicita seja realizada reunião de audiência pública

para debater a possibilidade da permanência da feira que acontece às quartas-feiras

na Rua Araguari, entre as Ruas Matias Cardoso e Rodrigues Caldas. Cumprida a

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

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, a realizar-

se hoje, às 15 horas, no auditório da Assembleia Legislativa, determina a lavratura da

ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de agosto de 2009.

André Quintão, Presidente.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO

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

28/8/2009

Às 15h8min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão e

Carlin Moura, membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os

Deputados Padre João, Weliton Prado e Carlos Gomes. Havendo número regimental,

o Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a reunião e dispensa a leitura

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

da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater,

em audiência pública, o Plano Nacional de Igualdade Racial e suas implicações no

Estado e a discutir e votar proposições da Comissão. A Presidência interrompe a 1ª

Parte da reunião para ouvir as Sras. Cláudia Aguiar, Superintendente de Promoção e

Proteção dos Direitos Humanos, representando o Sr. Agostinho Patrús Filho,

Secretário de Desenvolvimento Social; Maria das Graças Saboya, Coordenadora de

Assuntos da Comunidade Negra, representando Márcio Araújo de Lacerda, Prefeito

Municipal de Belo Horizonte; Maria do Carmo Ferreira da Silva, Coordenadora
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Nacional do Fórum Intergovernamental de Políticas de Promoção da Igualdade Racial

- Fipir -, e Assessora para Assuntos Federativos da Presidência da República; Sandra

Maria da Silva, Presidente da Federação das Comunidades de Quilombolas do

Estado de Minas Gerais e Coordenadora da Confederação Nacional de Quilombolas;

e os Srs. Edson Santos de Souza, Deputado Federal e Ministro da Secretaria

Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial; Deputados Federais Antônio

Roberto e Reginaldo Lopes; e José Benedito Nunes Neto, Prefeito Municipal de

Janaúba, os quais são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, como um

dos autores do requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações

iniciais. Em seguida passa a palavra ao Deputado Carlos Gomes, coautor do

requerimento, 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. Em seguida, a Sra. Cláudia

Aguiar e o Sr. José Benedito Nunes entregam ao Ministro termos de adesão ao

Fórum Intergovernamental de Igualdade Racial, após o que são feitas as

apresentações, pela Secretaria de Estado de Defesa Social, do Manual de Orientação

Jurídica para a Criação de Associação Quilombola e, pela Secretaria Especial de

Políticas de Promoção da Igualdade Racial, de publicações relacionadas ao Plano

Nacional de Igualdade Racial. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

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

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

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2009.

André Quintão, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 19.168

Comissão Especial

Relatório

O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o art. 90, VIII,

combinado com o art. 70, II, da Constituição Estadual, opôs veto parcial à Proposição

de Lei nº 19.168, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Sabinópolis
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o imóvel que especifica.

As razões do veto foram encaminhadas por meio da Mensagem nº 388/2009.

Cumpridas as formalidades regimentais, a proposição foi encaminhada a esta

Comissão Especial para receber parecer, nos termos do art. 111, inciso I, alínea “b”,

combinado com o art. 222, do Regimento Interno.

Fundamentação

A Proposição de Lei nº 19.168 autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de

Sabinópolis imóvel com área de 40.000m², situado na Avenida São Sebastião, 835,

nesse Município, com a finalidade de abrigar o Programa de Erradicação do Trabalho

Infantil e a Guarda Mirim de Sabinópolis.

No § 2º do art. 1º, reserva uma área de 10.000m² e dois galpões, um de 399m² e

outro de 324m², integrantes do imóvel, para o desenvolvimento e a manutenção das

atividades da Cooperativa dos Produtores de Cachaça e Derivados de Cana-de-

Açúcar do Centro-Nordeste de Minas Gerais Ltda. – Coopercacen.

O Chefe do Executivo opôs veto parcial à proposição por inconstitucionalidade,

após consultar a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag –, a quem

compete administrar os bens patrimoniais do Estado, por considerar 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 da

Constituição do Estado.

A esse respeito, vale destacar que, durante a tramitação do Projeto de Lei no

1.297/2007, de que resultou a proposição de lei em questão, a Seplag emitiu a Nota

Técnica no 351/2009, em que já se havia manifestado contrariamente à aprovação da

matéria sobre a qual incidiu o veto.

De fato, o mencionado dispositivo constitucional, assim como o art. 17 da Lei nº

8.666, de 1993, exigem para a alienação de imóveis autorização legislativa, avaliação

prévia e licitação, na modalidade de concorrência.

Cabe ressaltar que a doação de imóveis é ato composto, que exige autorização do

Poder Legislativo, mas que se efetiva somente por meio da vontade do titular do

Poder Executivo.

Dispor sobre a organização e a atividade desse Poder é competência privativa do
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Governador do Estado, conforme determina o art. 90, inciso XIV, da Constituição

mineira. Em decorrência disso, a proposição de lei em análise tem caráter meramente

autorizativo, e o negócio jurídico somente será concretizado com o assentimento do

Poder Executivo.

Diante de sua manifestação contrária à reserva de parte da área a ser doada para a

cooperativa, a inclusão desse dispositivo na lei, por meio da rejeição do veto em

análise, pode comprometer o cumprimento da medida nela consubstanciada,

tornando-a inócua.

Em decorrência disso, devemos acolher a diretriz emanada do Executivo.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela manutenção do veto parcial oposto à Proposição

de Lei nº 19.168.

Sala das Comissões, 1º de setembro de 2009.

Ronaldo Magalhães, Presidente - Wander Borges, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER PARA TURNO ÚNICO SOBRE A INDICAÇÃO Nº 27/2009

Comissão Especial

Relatório

Por meio da Mensagem nº 395/2009, publicada em 15/8/2009 no “Diário do

Legislativo”, o Governador do Estado enviou a esta Casa para exame, nos termos do

art. 62, XXIII, ”e”, da Constituição do Estado, a indicação 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.

Esta Comissão Especial foi constituída para emitir parecer sobre a matéria, nos

termos da alínea “c” do inciso I do art. 111, combinado com os incisos I e II do § 1º do

art. 146, do Regimento Interno.

Fundamentação

Pelo “curriculum vitae” apresentado pelo candidato Sr. Octávio Elísio Alves de Brito,

constata-se sua ampla experiência profissional no setor público, onde exerceu cargos

de direção. Já comprovou, portanto, capacidade para desempenhar com eficiência as

elevadas competências atribuídas ao cargo de Diretor da Arsae/MG.
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Ouvido em arguição pública por esta Comissão, o indicado demonstrou amplo

conhecimento para exercer a função de Diretor, respondendo com clareza e

objetividade às questões que lhe foram formuladas, o que nos leva a considerar

acertada a indicação de seu nome para integrar a diretoria da Arsae-MG.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos favoravelmente à indicação do Sr. Octávio Elísio

Alves de Brito para o cargo de Diretor da Arsae-MG.

Sala das Comissões, 1º de setembro de 2009.

Fahim Sawan, Presidente - Carlos Mosconi, relator - Padre João - Fábio Avelar.

PARECER PARA TURNO ÚNICO SOBRE A INDICAÇÃO Nº 28/2009

Comissão Especial

Relatório

Por meio da Mensagem nº 395/2009, publicada em 15/8/2009 no “Diário do

Legislativo”, o Governador do Estado enviou a esta Casa para exame, nos termos do

art. 62, XXIII, ”e”, da Constituição do Estado, a indicação 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.

Esta Comissão Especial foi constituída para emitir parecer sobre a matéria, nos

termos da alínea “c” do inciso I do art. 111, combinado com os incisos I e II do § 1º do

art. 146, do Regimento Interno.

Fundamentação

Pelo “curriculum vitae” apresentado pelo candidato Sr. Antônio Maurício Fortini,

constata-se sua ampla experiência profissional no setor público, inclusive como

membro de conselhos estaduais. Já comprovou, portanto, capacidade para

desempenhar com eficiência as elevadas competências atribuídas ao cargo de

Diretor da Arsae-MG.

Ouvido em arguição pública por esta Comissão, o indicado demonstrou amplo

conhecimento para exercer a função de Diretor, respondendo com clareza e

objetividade às questões que lhe foram formuladas, o que nos leva a considerar

acertada a indicação de seu nome para integrar a diretoria da Arsae-MG.
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Conclusão

Diante do exposto, opinamos favoravelmente à indicação do Sr. Antônio Maurício

Fortini para o cargo de Diretor da Arsae-MG.

Sala das Comissões, 1º de setembro de 2009.

Fahim Sawan, Presidente - Fábio Avelar, relator - Carlos Mosconi - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO SOBRE A INDICAÇÃO Nº 29/2009

Comissão Especial

Relatório

Por meio da Mensagem nº 395/2009, publicada em 15/8/2009 no “Diário do

Legislativo”, o Governador do Estado enviou a esta Casa para exame, nos termos do

art. 62, XXIII, ”e”, da Constituição do Estado, a indicação 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.

Esta Comissão Especial foi constituída para emitir parecer sobre a matéria, nos

termos da alínea “c” do inciso I do art. 111, combinado com os incisos I e II do § 1º do

art. 146, do Regimento Interno.

Fundamentação

Pelo “curriculum vitae” apresentado pelo candidato Sr. Teodoro Alves Lamounier,

constata-se sua ampla experiência profissional no setor público, inclusive como

Secretário de Estado. Já comprovou, portanto, capacidade para desempenhar com

eficiência as elevadas competências atribuídas ao cargo de Diretor da Arsae-MG.

Ouvido em arguição pública por esta Comissão, o indicado demonstrou amplo

conhecimento para exercer a função de Diretor, respondendo com clareza e

objetividade às questões que lhe foram formuladas, o que nos leva a considerar

acertada a indicação de seu nome para integrar a Diretoria da Arsae-MG.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos favoravelmente à indicação do Sr. Teodoro Alves

Lamounier para o cargo de Diretor da Arsae-MG.

Sala das Comissões, 1º de setembro de 2009.

Fahim Sawan, Presidente - Fábio Avelar, relator - Carlos Mosconi - Padre João.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.620/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 396/2009, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo dar a denominação de Escola

Estadual Pedro Inácio Nogueira, de ensino fundamental e ensino médio, à Escola

Estadual de São Gonçalo, no Município de Espera Feliz.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 15/8/2009 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 3.620/2009 tem por finalidade dar a denominação de Escola

Estadual Pedro Inácio Nogueira à escola estadual de ensino fundamental e médio

situada no povoado de São Gonçalo, no Município de Espera Feliz.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só podem ser

reguladas pela União, de interesse nacional, estão relacionadas 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  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.

No plano infraconstitucional, a Lei Estadual nº 13.408, de 1999, estabelece as

condições para dar denominação aos próprios do Estado. Segundo suas normas, é

competência do Legislativo dispor sobre a matéria, e a escolha deve recair em nome
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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 adequada 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 o

Substitutivo nº 1 ao final deste parecer, com a finalidade de adequar o texto da

proposição à técnica legislativa.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 3.620/2009, na forma do Substi tutivo nº 1, apresentado a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dá denominação à Escola Estadual de São Gonçalo, de ensino fundamental e

médio, situada no Município de Espera Feliz.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica denominada Escola Estadual Pedro Iná cio Nogueira, de ensino

fundamental e médio, a Escola Estadual de São Gonçalo, situada no povoado de São

Gonçalo, no Município de Espera Feliz.

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

Sala das Comissões, 1º de setembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Délio Malheiros, relator - Padre João - Chico Uejo.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.255/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto em epígrafe cria a Fundação Centro

Internacional de Educação, Capacitação e Pesquisa Aplicada em Águas – Hidroex –

e dá outras providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” no dia 30/4/2009, preliminarmente foi o projeto

distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. Em
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seguida, foi a proposição encaminhada à Comissão de Minas e Energia, que perdeu

o prazo para emissão de seu parecer.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos

financeiro e orçamentário, em conformidade com o art. 188, combinado com o art.

102, inciso VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em análise cria a Fundação Centro Internacional de Educação,

Capacitação e Pesquisa Aplicada em Águas – Hidroex –, dotada de autonomia

administrativa e financeira, voltada para a defesa e a preservação do meio ambiente

no que se refere à gestão das águas, especialmente na capacitação e no

desenvolvimento de recursos humanos, na promoção de ações educativas, na

construção de banco de dados e na prestação de serviços de interesse público.

A fundação que se pretende criar já existe na forma do Centro de Pesquisa,

Capacitação e Educação em Águas – Hidroex –, criado pelo Decreto nº 44.919, de

2008, como unidade suplementar da Reitoria da Universidade Estadual de Minas

Gerais – Uemg. O governo de Minas Gerais vem pleiteando seu reconhecimento

como Centro Categoria II, em observância ao Programa Hidrológico Internacional da

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – Unesco.

Entretanto, para atingir essa qualificação, um centro de pesquisa precisa ter

autonomia administrativa e financeira, o que se objetiva obter com o projeto em

estudo.

A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise jurídico-constitucional,

entendeu não haver óbices à tramitação da matéria. Sem embargo, apresentou o

Substitutivo nº 1, em que aperfeiçoou a técnica legislativa do projeto, além de

adequar questões de jurisdição, competências, recursos mínimos para manutenção,

sucessão em direitos e obrigações contraídos pelo centro de pesquisa, entre outras,

sem, contudo, descaracterizar suas ideias centrais.

A ampliação da autonomia do Centro de Pesquisa Hidroex aumentará as

possibilidades de que suas atividades sejam desenvolvidas em conjunto com

instituições públicas ou privadas, nacionais e internacionais, representando a

constituição de uma ampla rede de excelência no estudo e na capacitação de
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profissionais para atuar na gestão das águas, em consonância com o plano aprovado

pela Unesco. Tendo em vista a emergência da questão ambiental, em especial no

que se refere à escassez e à poluição das águas, a instituição de um centro de

referência desse porte mostra-se oportuna, pois demonstra que o poder público

compartilha as preocupações da sociedade com a manutenção da disponibilidade de

água para a atual e as futuras gerações.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, observamos que, se aprovado, o projeto

acarretará aumento de despesa com pessoal no Estado. Nesse aspecto, é importante

observar a preservação do equilíbrio fiscal, mantendo-se a estrita obediência aos

limites previstos na Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, Lei de

Responsabilidade Fiscal – LRF. O seu art. 17 determina que os atos que criarem ou

aumentarem despesa de caráter continuado, como é o caso das despesas de

pessoal, deverão ser instruídos com a estimativa do impacto orçamentário-financeiro

no exercício em que devam entrar em vigor e nos dois subsequentes, além de

demonstrar a origem dos recursos para seu custeio.

O projeto prevê a criação, no Quadro Geral de Cargos de Provimento em

Comissão, a que se refere o art. 1° da Lei Delegada  n° 175, de 2007, de cinco cargos

de Administração Superior, sendo um cargo de presidente, um de vice-presidente e

três de diretor, e trinta cargos do Grupo de Direção e Assessoramento. Conforme o

disposto no Anexo I do projeto, o impacto financeiro mensal decorrente da criação

dos cargos será de R$106.502,00 (cento e seis mil quinhentos e dois reais),

totalizando R$1.420.032,00 (um milhão quatrocentos e vinte mil e trinta e dois reais)

para um exercício.

Finalmente, releva o projeto que as principais fontes de recursos para a Hidroex

são: a) as dotações consignadas no Orçamento do Estado, anualmente, de forma a

garantir os recursos necessários à manutenção da entidade, b) os resultantes da

receita diretamente arrecadada, provenientes de contratos, convênios e acordos de

qualquer natureza firmados para a prestação dos serviços, c) os repasses, as

subvenções e os auxílios concedidos por meio de convênios, consórcios ou outros

ajustes com órgãos governamentais ou entidades nacionais ou internacionais e d) as

doações ou os legados dos quais seja beneficiária.
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Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.255/2009, no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 1º de setembro de 2009.

Jayro Lessa, Presidente - Zé Maia, relator - Ademir Lucas - Juarez Távora -

Lafayette de Andrada - Sebastião Costa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.943 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.943/2008, de autoria do Deput ado Dalmo Ribeiro Silva, que

declara de utilidade pública a Associação dos Protetores de Cães de Rua de Pouso

Alegre - Abrigão, 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° 2.943/2008

Declara de utilidade pública a Associação dos Protetores de Cães de Rua de Pouso

Alegre - Abrigão, com sede no Município de Pouso Alegre.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Protetores de Cães

de Rua de Pouso Alegre - Abrigão, com sede no Município de Pouso Alegre.

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° 3.373 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.373/2009, de autoria do Deput ado Padre João, que declara de

utilidade pública a Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de

Conselheiro Lafaiete - Asmarcol -, com sede nesse Município, foi aprovado em turno
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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° 3.373/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis

de Conselheiro Lafaiete - Asmarcol -, com sede no Município de Conselheiro Lafaiete.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Catadores de

Materiais Recicláveis de Conselheiro Lafaiete - Asmarcol -, com sede no Município de

Conselheiro Lafaiete.

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.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 3 DE SETEMBRO DE 2009

ATAS

ATA DA 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 1º/9/2009

Presidência dos Deputados Doutor Viana, José Henrique e Carlin Moura

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

Correspondência: Mensagens nºs 397, 398, 399, 400 e 401/2009 (encaminhando

emenda ao Projeto de Lei Complementar nº 53/2009, expedientes relativos aos

Regimes Especiais de Tributação para as indústrias mineiras de laticínios e de

revestimento cerâmico e os Projetos de Lei nºs 3.679 e 3.680/2009,

respectivamente), do Governador do Estado - Ofícios e cartão - 2ª Fase (Grande

Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 3.681 a 3.690/2009 -

Requerimentos nºs 4.478 a 4.497/2009 - Requerimentos da Comissão de Assuntos

Municipais, da Comissão Especial da Execução das Penas no Estado e dos

Deputados Dalmo Ribeiro Silva e outros, André Quintão e Braulio Braz -

Comunicações: Comunicações das Comissões do Trabalho, de Assuntos Municipais,

de Cultura, de Minas e Energia e de Meio Ambiente e dos Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Tiago Ulisses, Carlos Pimenta e Ruy Muniz - Oradores Inscritos: Discursos do

Deputado Jayro Lessa, da Deputada Maria Tereza Lara e dos Deputados Doutor

Viana, Carlos Pimenta e Carlin Moura. - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura

de Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho

de Requerimentos: Requerimento dos Deputados Braulio Braz, Dalmo Ribeiro Silva e

outros e André Quintão; deferimento - Votação de Requerimentos: Requerimentos da

Comissão de Assuntos Municipais e da Comissão Especial da Execução das Penas

no Estado; aprovação - Requerimento do Deputado Ruy Muniz; deferimento; discurso

do Deputado Gustavo Valadares - Requerimento do Deputado Almir Paraca;

deferimento; discurso do Deputado Carlin Moura - 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.
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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 Júlio - 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 -

Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elmiro

Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia

Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro

Lessa - 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 - 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 Doutor Viana) - Às 14h11min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

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

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 397/2009*
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Belo Horizonte, 27 de agosto de 2009.

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 Complementar nº 53, de 2009, que

altera a Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, que contém o Estatuto dos Militares

do Estado de Minas Gerais, e a Lei Complementar nº 95, de 17 de janeiro de 2007.

A emenda proposta substitui o art. 3º do Projeto de Lei Complementar, de modo a

adequar, no parágrafo único que se pretende acrescentar, a referência à promoção à

graduação de 1º Sargento; além de suprimir o art. 5º, que continha revogação

expressa de dispositivo.

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter a emenda em

questão à consideração dos seus Nobres Pares.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.

EMENDA AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 53/2009

Dê-se ao art. 3º do Projeto de Lei Complementar nº 53/2009 a redação que se

segue e suprima-se o art. 5º do mesmo Projeto de Lei Complementar:

Art. 3º - O art. 15 da Lei Complementar nº 95, de 17 de janeiro de 2007, passa a

vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:

“Art. 15 - (...)

Parágrafo único - Na promoção à graduação de 1º Sargento, o prazo previsto no

inciso II do art. 210 da Lei nº 5.301, de 1969, com a redação dada por esta Lei,

poderá ser reduzido a dois anos.””

- Anexe-se cópia ao Projeto de Lei Complementar nº 53/2009. 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 398/2009*

Belo Horizonte, 31 de agosto de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
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No uso da competência que me confere o inciso V do art. 90 da Constituição do

Estado e tendo em vista o disposto no § 1º do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de

dezembro de 1975, submeto à apreciação dessa egrégia Assembleia Legislativa

expediente com a exposição de motivos do Secretário de Estado de Fazenda, relativa

à concessão do Regime Especial de Tributação para a indústria mineira de laticínios.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Exposição de motivos para atender ao disposto no § 1º do art. 225 da Lei 6.763/75,

com a redação dada pelo art. 5º da Lei 16.513/06.

O Governo do Estado de Minas Gerais, com o apoio dessa Casa e das entidades

de classe dos diversos segmentos econômicos do Estado, vem realizando todos os

esforços para proteger a economia mineira, contra os benefícios fiscais

irregularmente concedidos por outras unidades da Federação.

Tais concessões provocam desequilíbrio na competitividade entre as empresas

situadas no Estado de Minas Gerais e aquelas localizadas nos Estados da Federação

que oferecem benefícios sem a aprovação do CONFAZ, pois essas passam a atuar

agressivamente em seu próprio território e no território do nosso Estado, praticando

preços menores e possibilitando, assim, maiores vendas no nosso território e

dificuldades para a entrada de produtos mineiros no território daquelas unidades da

Federação.

As empresas mineiras sofrem reflexos imediatos, tais como: cancelamentos de

pedidos, devoluções de mercadorias, diminuição do fluxo de caixa, atraso no

pagamento de fornecedores, perda do valor da marca do seu produto no mercado,

dificuldades para abrir novos mercados para seus produtos e também reflexos sociais

negativos imediatos, como a demissão de funcionários e a diminuição do número de

empregos gerados no nosso Estado.

Nesse sentido, o Estado da Bahia, mediante a publicação do Decreto nº 10.710, de

29 de dezembro de 2007, concedeu crédito presumido de valor equivalente a 83,32%

(oitenta e três inteiros e trinta e dois centésimos por cento) do imposto incidente no

momento da saída dos produtos classificados nas posições 0403, 0404, 0405.10.00 e
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0406 da NBM/SH, aos fabricantes de produtos derivados de leite.

O Estado do Espírito Santo, com a publicação do Decreto nº 1176-R, de 30 de julho

de 2003, concedeu crédito presumido de onze por cento nas operações

interestaduais com produtos industrializados, derivados do leite, ou com leite

industrializado, produzidos naquele Estado.

Também a legislação do Estado de Goiás, conforme art. 11, inciso XXXV, do Anexo

X do seu Código Tributário Estadual, aprovado pelo Decreto nº 4.852, de 29 de

dezembro de 1997, autoriza a concessão de crédito presumido de 5% (cinco por

cento) nas operações interestaduais com iogurte e, individualmente, mediante a

celebração de Termo de Acordo em Regime Especial, redução da base de cálculo do

ICMS a 10% (dez por cento) do valor da operação nas saídas internas de

mercadorias destinadas a comercialização ou industrialização e crédito presumido,

nas operações interestaduais, de forma que a carga tributária resulte em 2% (dois por

cento), mantidos os demais créditos.

Constatamos, ainda, que o Estado do Rio de Janeiro, com a publicação da Lei

Ordinária nº 4.533, de 4 de abril de 2005, alterada pela Lei nº 5.229, de 29 de abril de

2008, autorizou para as indústrias estabelecidas nos municípios fluminenses o

recolhimento de ICMS no valor equivalente a 2% (dois por cento) sobre o faturamento

no mês de referência.

Conforme “Roteiro sobre a Lei nº 4.533/05 (Política de recuperação econômica de

municípios localizados no Norte e Noroeste do Estado do Rio de Janeiro)”, a

habilitação ao incentivo fiscal constitui-se de um único documento, no qual o

contribuinte informa que passará a usufruir dos benefícios previstos, ficando

automaticamente autorizado a adotar os procedimentos a partir do 1º (primeiro) dia

do mês subsequente ao da apresentação do “Documento de Habilitação à Receita

Estadual do Rio de Janeiro.”.

Salientamos que as concessões acima mencionadas não estão previstas em Lei

Complementar ou em Convênio ICMS, afrontando o disposto no art. 155, § 2º, inciso

XII, alínea “g”, da Constituição da República e na Lei Complementar nº 24, de 7 de

janeiro de 1975, e causam prejuízos ao Estado de Minas Gerais.

É fato que muitas indústrias de laticínios instaladas em Minas Gerais,
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principalmente em municípios limítrofes aos beneficiados pelo Rio de Janeiro, Espírito

Santo e Goiás, destinam parte de suas vendas àqueles Estados. Em razão da perda

de competitividade resultante das medidas em comento, as indústrias mineiras vêm

sofrendo perda da participação relativa das suas vendas para os Estados vizinhos e,

para minimizar os danos, têm adotado como estratégia a prática de elevados

descontos na comercialização de seus produtos, prática danosa para os contribuintes

e para o Estado de Minas Gerais, posto que os produtos mineiros vêm sofrendo

diminuição do seu valor agregado.

Outrossim, as vantagens competitivas constituem ofensa ao princípio da não

discriminação tributária em razão da procedência ou do destino da mercadoria,

conforme disposto no art. 152 da Constituição da República Federativa do Brasil,

resultando em concorrência desfavorável à indústria estabelecida no Estado de Minas

Gerais e prejuízos, presentes e futuros, à economia mineira.

A reação do Governo estadual deve ser rápida, para neutralizar os efeitos

econômicos e sociais negativos, pois o desequilíbrio causado pela competição

desleal poderá ser socialmente arrasador se não forem tomadas medidas imediatas.

Diante de todo o exposto, consideramos urgente a concessão de Regime Especial

de Tributação (RET) para as indústrias de laticínios que comprovadamente estiverem

sendo prejudicadas em sua competitividade pelos benefícios concedidos por outros

Estados, conforme já mencionado, com fulcro no artigo 225 da Lei nº 6.763, de 26 de

dezembro de 1975, como forma de evitar a piora deste cenário, que poderia levar à

realização de prejuízos e consequentemente redução da produção e demissão de

empregados em Minas Gerais.

Assim sendo, enviamos a essa Casa Legislativa o presente expediente, em

atendimento ao disposto no § 1º do art. 225 da Lei nº 6.763/75, com o qual

demonstramos a necessidade de proteção da economia mineira e a adoção de

medidas que possam manter a competitividade da indústria de laticínios mineira e

informamos os Regimes Especiais de Tributação (RET) até então concedidos,

conforme previsto no § 6º do referido diploma legal.

Belo Horizonte, 27 de agosto de 2009.

Atenciosamente,
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Simão Cirineu Dias, Secretário de Estado de Fazenda.

* - O quadro contendo os Regimes Especiais de Tributação (RET) concedidos a

indústrias de laticínios, no período de janeiro a maio de 2009, nos termos do art. 225

da Lei nº 6.763/75, em razão de benefícios concedidos pelos Estados do Rio de

Janeiro, Espírito Santo e Bahia foi publicado no “Diário do Legislativo” de 3.9.2009.

- À Comissão de Fiscalização Financeira, nos termos da Decisão Normativa da

Presidência nº 13.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 399/2009*

Belo Horizonte, 31 de agosto de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

No uso da competência que me confere o inciso V do art. 90 da Constituição do

Estado e tendo em vista o disposto no § 1º do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de

dezembro de 1975, submeto à apreciação dessa egrégia Assembleia Legislativa

expediente com a exposição de motivos do Secretário de Estado de Fazenda, relativa

à concessão do Regime Especial de Tributação para a indústria mineira de

revestimento cerâmico.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Exposição de motivos para atender ao disposto no § 1º do art. 225 da Lei 6.763/75,

com a redação dada pelo art. 5º da Lei 16.513/06.

O Governo do Estado de Minas Gerais, com o apoio dessa Casa e das entidades

de classe dos diversos segmentos econômicos do Estado, vem realizando todos os

esforços para proteger a economia mineira contra os benefícios fiscais irregularmente

concedidos por outras unidades da Federação.

Tais concessões provocam desequilíbrio na competitividade entre as empresas

situadas no Estado de Minas Gerais e aquelas localizadas nos outros Estados da

Federação, que oferecem benefícios sem a aprovação do CONFAZ, pois essas

passam a atuar agressivamente em seu próprio território e no território do nosso

Estado, praticando preços menores e possibilitando, assim, maiores vendas no nosso
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território e dificuldades para a entrada de produtos mineiros nos Estados que

concedem benefícios.

Nesse sentido, foram concedidos pelo Estado da Bahia benefícios fiscais para

indústria de revestimento cerâmico, filial de estabelecimento industrial mineiro,

localizado naquele Estado no município de Camaçari, tendo sob fundamento a Lei nº

7.025, de 24 de janeiro de 1977, que instituiu o “Programa de Promoção de

Desenvolvimento da Bahia – Probahia”.

Mediante a Resolução nº 49/2006 naquele Estado, o Conselho Deliberativo do

Probahia concedeu ao estabelecimento baiano os seguintes benefícios: crédito

presumido de 85% do valor do ICMS incidente nas saídas de revestimentos

cerâmicos, vedada a utilização dos demais créditos; diferimento do pagamento do

imposto incidente na importação de máquinas e equipamentos destinados a integrar o

ativo permanente e de mercadorias para serem utilizadas como insumos de

produção; diferimento do pagamento do imposto incidente na entrada de insumos e

nas saídas de produtos deles decorrentes; e diferimento do pagamento do diferencial

de alíquotas nas aquisições, em operações interestaduais, de bens destinados ao

ativo permanente.

A política de incentivos adotada pelo Estado da Bahia congrega benefícios

operacionais e econômicos para o contribuinte, que resultam na liberação dos

recursos não desembolsados com o recolhimento do imposto para capital de giro e

aplicação em novos investimentos, com reflexos diretos na competitividade em

relação aos estabelecimentos industriais mineiros, que ficam em situação de

desigualdade tributária com as empresas concorrentes estabelecidas naquela

unidade da Federação.

Tais vantagens afetam a livre concorrência, configurando nitidamente que a forma

de gestão adotada por aquele Estado está relacionada à disputa para atração ou

manutenção de empreendimentos no seu território, implicando prejuízo para a

indústria mineira.

Salientamos que as concessões acima mencionadas não estão previstas em Lei

Complementar ou em Convênio ICMS, afrontando o disposto no art. 155, § 2º, inciso

XII, alínea “g”, da Constituição da República e na Lei Complementar nº. 24, de 7 de
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janeiro de 1975. Outrossim, as vantagens competitivas constituem ofensa ao princípio

da não discriminação tributária em razão da procedência ou do destino da

mercadoria, conforme disposto no art. 152 da Constituição da República Federativa

do Brasil, resultando em concorrência desfavorável à indústria estabelecida no

Estado de Minas Gerais e prejuízos, presentes e futuros, à nossa economia.

Alegações da empresa mineira indicam que, embora a logística de produção e

distribuição de seus produtos em Minas Gerais seja melhor, existe a possibilidade

real de fechamento da unidade industrial mineira, localizada no município de Várzea

da Palma, com a transferência da totalidade da produção para o estabelecimento

baiano, em razão dos benefícios concedidos por aquele Estado.

Por estes motivos, a reação do Governo estadual deve ser rápida, para neutralizar

os efeitos econômicos e sociais negativos para o Estado e principalmente para a

região onde está localizado o contribuinte mineiro, pois o desequilíbrio causado pela

competição desleal poderá ser socialmente arrasador se não forem tomadas medidas

imediatas para fortalecimento do mercado interno, preservação do número de

empregos e renda e consequentemente da arrecadação de ICMS pelo Estado.

Diante de todo o exposto, consideramos urgente a concessão de Regime Especial

de Tributação (RET) para a indústria de revestimento cerâmico que

comprovadamente estiver sendo prejudicada em sua competitividade pelos benefícios

concedidos por outros Estados, até então comprovadamente pelo Estado da Bahia,

conforme já mencionado, com fulcro no artigo 225 da Lei nº 6763, de 26 de dezembro

de 1975, como forma de evitar a piora deste cenário, que poderia levar à realização

de prejuízos e consequentemente redução da produção e demissão de empregados

em Minas Gerais.

Assim sendo, enviamos a essa Casa Legislativa o presente expediente, em

atendimento ao disposto no § 1º, do art. 225 da Lei nº 6763/75, com o qual

demonstramos a necessidade de proteção da economia mineira e a adoção de

medidas que possam manter a competitividade da indústria de revestimento cerâmico

e informamos o Regime Especial de Tributação (RET), até então concedido,

conforme previsto no § 6º do referido diploma legal.

Belo Horizonte, 27 de agosto de 2009.
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Atenciosamente,

Simão Cirineu Dias, Secretário de Estado de Fazenda.

* - O quadro contendo os Regimes Especiais de Tributação - RET - concedidos a

indústrias de revestimentos cerâmicos no período de janeiro a março de 2009, em

razão de benefícios fiscais concedidos pelo Estado da Bahia, nos termos do art. 225,

da Lei nº  6.763/75, foi publicado no “Diário do Legislativo” de 3.9.2009.

- À Comissão de Fiscalização Financeira, nos termos da Decisão Normativa da

Presidência nº 13.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 400/2009*

Belo Horizonte, 31 de agosto de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Nos termos da competência privativa que me reserva a Constituição do Estado em

seu art. 90, inciso V, apraz-me encaminhar a essa egrégia Assembleia o anexo

projeto de lei, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o

Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, e dá outras

providências.

A iniciativa diz de se contrair com aquele órgão um empréstimo até o limite de

US$461.044.930,00 (quatrocentos e sessenta e um milhões, quarenta e quatro mil,

novecentos e trinta dólares norte-americanos), para financiar o Programa de Parceria

para o Desenvolvimento de MG II - Financiamento Adicional, conforme ações

inseridas nas áreas de resultado definidas pela Lei nº 17.007, de 28 de setembro de

2007. Note-se que as referidas ações foram contempladas no contrato de empréstimo

celebrado entre o Estado de Minas Gerais e o BIRD, em 13 de agosto de 2008,

abrangendo aspectos prioritários em nosso processo de desenvolvimento

socioeconômico.

A operação se propõe, outrossim, no âmbito de projetos estruturadores constantes

do Plano Plurianual de Ação Governamental para o período 2008-2011, estando

prevista a prestação de garantias mediante vinculação de receitas, em harmonia com

os respectivos dispositivos constitucionais.

Em consideração à prioridade e relevância de que se reveste a operação, permito-
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me solicitar, nos termos do art. 69 da Constituição estadual, seja a proposta

examinada nessa Casa em regime de urgência.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 3.679/2009

Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco

Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD -, e dá outras

providências.

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a contr atar operação de crédito com o

Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD - , em moeda

estrangeira, até o limite de US$461.044.930,00 (quatrocentos e sessenta e um

milhões, quarenta e quatro mil, novecentos e trinta dólares norte-americanos).

§ 1º - operação de crédito a que se refere o “caput” destina-se ao financiamento do

Programa de Parceria para o Desenvolvimento de MG II - Financiamento Adicional,

cujas ações se inserem nas áreas de resultado definidas na Lei nº 17.007, de 28 de

setembro de 2007, que atualiza o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, e

estão contempladas no contrato de empréstimo celebrado entre o Estado de Minas

Gerais e o BIRD em data de 13 de agosto de 2008, a seguir relacionadas:

I - Educação de Qualidade;

II - Protagonismo Juvenil;

III - Vida Saudável;

IV - Investimento e Valor Agregado da Produção;

V - Inovação, Tecnologia e Qualidade;

VI - Logística de Integração e Desenvolvimento;

VII - Desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce;

VIII - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva;

IX - Qualidade Ambiental;

X - Defesa Social;

XI - Rede de Cidades e Serviços;

XII - Qualidade e Inovação em Gestão Pública;

XIII - Qualidade Fiscal.
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§ 2º - Os recursos de que trata o “caput” serão alocados em projetos estruturadores

previstos no Plano Plurianual de Ação Governamental para o período 2008-2011,

consignados nas correspondentes Leis Orçamentárias Anuais e depositados em

instituições financeiras credenciadas a operar com o Estado de Minas Gerais,

podendo ser parcialmente destinados à quitação de compromissos já assumidos com

as ações referidas.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a oferecer como contragarantia à

garantia oferecida pela União, para a realização da operação de crédito objeto desta

Lei, as cotas e as receitas tributárias previstas nos arts. 155, 157 e 159, combinados

com o §4º do art. 167 da Constituição da República.

Art. 3º - O orçamento do Estado consignará anualmente os recursos necessários ao

atendimento das despesas relativas à amortização do principal e ao pagamento de

juros e demais encargos decorrentes da operação de crédito autorizada por esta Lei.

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

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 208, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 401/2009*

Belo Horizonte, 31 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 a Lei nº 14.313, de 19 de junho de

2002, que isenta beneficiários de terras rurais do pagamento de emolumentos, na

forma que especifica.

O projeto de lei procura atualizar e estender o alcance da citada Lei nº 14.313, de

2002, a fim de inserir, também, no benefício da isenção, o pagamento da Taxa de

Fiscalização Judiciária incidente sobre os emolumentos cartoriais, sobre os atos

relativos ao registro de títulos translativos de domínio de imóveis rurais e sobre a

certidão de que trata o inciso V do § 2º do art. 30 da Lei nº 11.020, de 8 de janeiro de

1993, bem como o pagamento da Taxa Judiciária e das custas judiciais devidas nas

ações em que as referidas terras integrem a causa de pedir, inclusive de eventual
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pagamento de despesas atribuídas nos autos pela prestação de serviços de medição,

demarcação, elaboração de planta e memorial descritivo, embora continue a isenção

estritamente aplicável aos beneficiários de terras obtidas no âmbito de programa de

reforma agrária ou de assentamento promovido por órgão ou entidade da União ou do

Estado e por meio da concessão a que se refere o inciso II do § 3º do art. 247 da

Constituição do Estado.

A medida legal ora proposta, além de facilitar a inserção de unidades familiares

rurais na legalidade, justifica-se no fato de que as famílias beneficiadas pela

concessão gratuita de domínio de terras, em regra, não possuem meios para arcar

com tais ônus e certamente contribuirá para o incremento dos indicadores

socioeconômicos das regiões mais pobres do Estado.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter aos seus

Nobres Pares o projeto de lei anexo.”

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 3.680/2009

Altera a Lei nº 14.313, de 19 de junho de 2002, que isenta beneficiários de terras

rurais do pagamento de emolumentos, na forma que especifica.

Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 14.313, de 19 de junho de 2002, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 1° - Os beneficiários de terras rurais obtida s por meio de programa de reforma

agrária ou de assentamento promovido por órgão ou entidade da União ou do Estado,

inclusive por concessão, a que se refere o inciso II do § 3º do art. 247 da Constituição

do Estado, ficam isentos:

I - dos emolumentos a que se refere o art. 13 da Lei nº 11.020, de 8 de janeiro de

1993, ou de quaisquer outros valores ou acréscimos cobrados a título de serviços de

medição, demarcação, elaboração de planta e memorial descritivo de imóveis rurais;

II - dos emolumentos cartoriais incidentes sobre os atos relativos ao registro de

títulos translativos de domínio de imóveis rurais e sobre a certidão, positiva ou

negativa, de registro de área em nome do beneficiário ou de seus antecessores, de

que trata o inciso V do § 2º do art. 30 da Lei nº 11.020, de 1993, bem como da
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respectiva Taxa de Fiscalização Judiciária; e

III - da Taxa Judiciária e das custas judiciais devidas nas ações em que as terras

referidas no “caput” integrem a causa de pedir, inclusive de pagamento de valores

cobrados nos autos a título de prestação dos serviços a que se refere o inciso I.”.

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

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Política Agropecuária e de

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

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS

Do Sr. Aécio Neves da Cunha, Governador do Estado, acusando o recebimento de

convite para o ciclo de debates “Constituição e democracia - 20 anos da Constituinte

Estadual” e comunicando que será representado no evento pelo Vice-Governador do

Estado.

Dos Srs. Alexandre Silveira e Inocêncio Oliveira, Deputados Federais, prestando

informações relativas a requerimento da Comissão de Direitos Humanos

encaminhado por meio do Ofício nº 1.843/2009/SGM.

Do Sr. Eduardo Azeredo, Senador da República, agradecendo a participação desta

Casa, representada pelo Deputado Lafayette de Andrada, na missão parlamentar do

Senado Federal que esteve no Haiti, em agosto passado, com a finalidade de

observar a ação das tropas brasileiras que colaboram no processo de estabilização

desse país.

Do Sr. Joaquim Alves de Andrade, Desembargador do Tribunal de Justiça,

prestando informações relativas ao Requerimento nº 4.324/2009, da Comissão de

Segurança Pública.

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento, prestando informações

relativas ao impacto financeiro do Projeto de Lei Complementar nº 53/2009. (- Anexe-

se ao Projeto de Lei Complementar nº 53/2009.)

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento, prestando informações

relativas ao Projeto de Lei nº 3.417/2009, em atenção a pedido da Comissão de

Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.417/2009.)
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Da Sra. Maria das Graças Fontes, Chefe do Gabinete do Ministro da Agricultura,

Pecuária e Abastecimento, prestando informações relativas ao Requerimento nº

4.277/2009, da Comissão de Política Agropecuária.

Da Sra. Eunice Maria Mendes, Presidente da Câmara Municipal de Araguari,

solicitando seja realizada nesse Município sessão do Parlamento Jovem, projeto

realizado por esta Casa em parceria com a PUC Minas. (- À Mesa da Assembleia.)

Do Sr. Leonardo Lacerda Camilo, Prefeito Municipal de Santo Antônio do Monte,

prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº 3.487/2009 , em atenção a

pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.487/2009.)

Do Sr. Carlos Roberto Noronha, Presidente do Iepha-MG, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 3.443/2009, do Deputad o Carlin Moura.

Do Sr. Djalma Bastos de Morais, Presidente da Cemig, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 4.284/2009, da Comissã o de Segurança Pública.

Do Sr. José Élcio Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG (2), comunicando a

impossibilidade de seu comparecimento às reuniões de audiência pública da

Comissão de Transporte em 27/8/2009 e 31/8/2009 e informando que essa autarquia

será representada pelo Sr. Célio de Faria Silveira na reunião de 31/8/2009.

Do Cel. BM Osmar Duarte Marcelino, Juiz Corregedor do Tribunal de Justiça Militar

do Estado, prestando informações relativas ao Requerimento n° 4.169/2009, da

Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. José Dias Coelho Neto, Gerente do Escritório Regional da Anatel no Estado,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 4.032/2009, do Deputado Almir

Paraca.

Da Sra. Raquel Elizabete de Souza Santos, Subsecretária de Desenvolvimento da

Educação Básica da Secretaria de Educação, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 1.316/2007, da Comissão de Particip ação Popular.

Do Sr. Felipe Estabile Moraes, Chefe de Gabinete da Secretaria de Educação,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 2.993/2008, da Comissão de

Educação.

Do Sr. Daniel Silva Balaban, Presidente do FNDE, informando a liberação dos

recursos financeiros que menciona, destinados a garantir a execução de programas
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desse Fundo. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da

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

Do Sr. Edson José Pereira, Presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do

Estado, dando ciência das dificuldades enfrentadas pelos Delegados de Polícia do

Estado e solicitando empenho desta Casa com vistas à aprovação da Proposta de

Emenda à Constituição nº 14/2007. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Do Sr. Márcio L. Murta Kangussu, Diretor de Operação Norte da Copasa-MG,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.912/2009, da Comissão de

Turismo.

Do Sr. Cleber David, Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Itajubá,

solicitando que esta Casa avalie a possibilidade de se posicionar contrariamente à

Proposta de Emenda à Constituição nº 231/95. (- À Comissão de Turismo.)

Do Sr. José Fernando Coura, Presidente do Sindicato da Indústria Mineral do

Estado, informando a nova composição da Diretoria da Associação dos Engenheiros

de Minas do Estado.

Da Sra. Ana Lúcia Repolês Passos Couto, agradecendo a apresentação, pelo

Deputado Mauri Torres, de comunicação relativa ao falecimento da Sra. Juraci

Repolês Passos.

CARTÃO

Da família do Sr. Newton Monteiro de Barros, agradecendo as homenagens

póstumas a ele prestadas por esta Casa.

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 3.681/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Ponte Nova 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 Ponte Nova
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imóvel com área de 25.500m² (vinte e cinco mil e quinhentos metros quadrados),

situado nesse Município, registrado sob o nº 14.018, a fls. 282 do Livro 3-T, sob o

número de ordem 39.481, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ponte

Nova.

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

promover a regularização fundiária da área.

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

Sala das Reuniões, 1º de setembro de 2009.

Fábio Avelar

Justificação: O Município de Ponte Nova está implementando o Programa de

Melhoria das Condições de Habilitabilidade em parceria com o governo federal. O

referido programa prevê intervenções de recuperação de áreas degradadas,

contenções de encostas, serviços de saneamento, entre outros, além da

regularização dos locais atendidos pelas obras. Cerca de mil famílias serão

diretamente beneficiadas pelo programa.

Uma das áreas, localizada às margens da Rodovia MG-329, na parte urbana da via,

desocupada pelo DER-MG, foi objeto de ocupação irregular por parte de 47 famílias.

O local é conhecido como Vila Lana, desde a ocupação.

Em 26/11/84, o então Diretor do DER-MG, Dr. Antônio Alberto Canabrava, assinou

um documento para destinar a administração da parte ocupada do trecho ao

Município de Ponte Nova, dada a sua característica urbana e a ocupação existente.

Entretanto, como não ocorreu de forma regular e legal a transferência da área para

o Município, o pequeno trecho, mesmo que o órgão estadual não atue nele

diretamente, continua registrado em nome do DER-MG.

Nosso propósito é solicitar desta Casa Legislativa posicionamento favorável à

transferência da área ao Município de Ponte Nova, para que a municipalidade possa

promover a regularização fundiária.

Assim, contamos com o apoio dos nobres pares ao projeto de lei em apreço

- 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 3.682/2009
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Declara de utilidade pública a Associação das Ursulinas de Paraisópolis, com sede

no Município de Paraisópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação das Ursulinas de

Paraisópolis, com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 1º de setembro de 2009.

Carlos Mosconi

Justificação: A Associação das Ursulinas de Paraisópolis, fundada em 14/9/53, é

uma entidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com sede e foro no

Município de Paraisópolis, filiada à Associação da Cia. de Santa Úrsula.

A Associação tem caráter filantrópico, educacional e assistencial, e sua finalidade é

a educação cultural, cívica e religiosa de crianças, jovens e adultos de ambos os

sexos, sem distinção de ordem social, política, racial, religiosa ou de qualquer outra

natureza.

Para a realização de seus objetivos, a Associação mantém sob sua orientação

pedagógica e administrativa o Colégio Santa Ângela, entidade de ensino com

regimento próprio, aprovado de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases vigente no

País, onde são ministrados cursos de educação infantil ensino fundamental e médio,

podendo ser criados outros de diferentes níveis.

- 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 3.683/2009

Declara de utilidade pública a União Fraterna Hilton Gonçalves Dias, com sede no

Município de Patrocínio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a União Fraterna Hilton Gonçalves Dias,

com sede no Município de Patrocínio.

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

Sala das Reuniões, 1º de setembro de 2009.
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Deiró Marra

Justificação: A União Fraterna Hilton Gonçalves Dias, com sede no Município de

Patrocínio, é uma instituição filantrópica em funcionamento desde 29/12/2000, sem

fins lucrativos. Sua diretoria é constituída por pessoas de reconhecida idoneidade,

que desenvolvem atividades voluntárias com o objetivo de propiciar à sociedade

patrocinense, notadamente às crianças do Bairro Serra Negra, uma opção a mais

para a redução das desigualdades sociais.

No desenvolvimento de suas atividades, a instituição atende mais de 60 crianças

diariamente, em diversas atividades físicas e intelectuais como corte e costura,

artesanato, música e computação.

É notória a contribuição da entidade na redução das desigualdades sociais e no

apoio à população mais carente.

A documentação apresentada encontra-se de acordo com a Lei nº 12.972, de

27/7/98, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública. Assim, peço o apoio dos

nobres colegas à 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 3.684/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares do Sistema III

- Adafs III -, com sede no Município de Jaíba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Agricultores

Familiares do Sistema III - Adafs III -, com sede no Município de Jaíba.

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

Sala das Reuniões, 1º de setembro de 2009.

Padre João

Justificação: Entidade civil sem fins lucrativos, fundada em 12/12/2005, a

Associação dos Agricultores Familiares do Sistema III tem por finalidade buscar

recursos e alternativas que levarão ao crescimento profissional dos associados;

prestar serviços que possam contribuir para o desenvolvimento técnico e econômico
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dos associados, para a elevação do seu nível cultural, para a promoção do seu bem-

estar social e para garantia da sua segurança alimentar; proteger a família, a

gestante, a criança e o idoso; integrar seus associados no mercado de trabalho;

habilitar e reabilitar as pessoas portadoras de necessidades especiais; divulgar a

cultura e o esporte e proteger o meio ambiente.

O processo objetivando a declaração de utilidade pública da referida entidade

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 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 3.685/2009

Dá denominação à rodovia que liga o Município de Alvorada de Minas ao Município

de Serro.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominada Rodovia José Maria de Oliveira a rodovia que liga o

Município de Alvorada de Minas ao Município de Serro.

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

Sala das Reuniões, 1º de setembro de 2009.

Alberto Pinto Coelho

Justificação: José Maria de Oliveira nasceu em 7/5/41, na cidade de Conceição do

Mato Dentro, filho de José Joaquim de Oliveira e Maria Soledade de Lima. Sua

infância transcorreu de forma modesta, como era a vida no interior e no seio familiar,

mas fortemente marcada pelos valores morais e religiosos e pela percepção de que o

trabalho, além de um dever, era o caminho a ser seguido para vencer na vida e

conquistar novos horizontes.

Assim, ainda bem jovem, nosso homenageado começou a trabalhar na oficina do

pai, afeiçoando-se ao ofício e radicando-se, posteriormente, em Belo Horizonte, onde

faria o curso de Técnico em Mecânica.
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O ano de 1966 foi um divisor em sua trajetória: casou-se com Elza Geralda de Ávila

Oliveira e mudou-se para Brasília. A nova Capital oferecia boas oportunidades para

aqueles que, como José Maria, tinham uma visão empreendedora e futurista. Os

primeiros anos foram duros. Mas foi como bombeiro de posto de gasolina que

conseguiu amealhar a quantia suficiente para adquirir um caminhão caçamba. Com

dedicação e austeridade, soube valer-se das oportunidades que a cidade em plena

expansão oferecia. Nos anos seguintes, fundou com os irmãos a primeira empresa de

terraplenagem e em 1988 ingressaria, ao lado da esposa e dos filhos, em seu

empreendimento definitivo, a JM Terraplenagem e Construções Ltda., que comandou

até a data de seu falecimento, ocorrido em 7/8/2004.

A JM possui atualmente uma copiosa estrutura com 1.215 funcionários, sede

própria em Brasília e filiais no Acre, Goiás, Minas Gerais, Tocantins, Santa Catarina e

Rondônia. Já recebeu certificações do Programa Brasileiro de Qualidade e

Produtividade do Habitat e Subsetores, do Instituto de Certificação Qualidade Brasil,

do Programa de Qualidade e Produtividade do Governo do Distrito Federal e do

Programa Mineiro de Qualidade e Produtividade no Habitat.

Com forte presença e reputação nas regiões Centro-Oeste e Norte do País, a

empresa se habilitou no ramo das construções pesadas, acumulando ampla

experiência na edificação de túneis e pontes e construção de rodovias e aeroportos.

Recentemente atuou com brilhantismo no cumprimento de metas do governo do

Estado, executando a obra de pavimentação da rodovia Alvorada de Minas-Serro, e

brevemente iniciará a pavimentação do trecho Serro-Milho Verde.

A JM ratificou, assim, a excelência de seus serviços em nosso estado, exatamente

na região onde nasceu o seu fundador. Essa é uma feliz coincidência e um momento

oportuno para homenagear o Sr. José Maria de Oliveira, emprestando o seu nome a

uma obra de interesse e utilidade pública. E mais que isso, assim podemos

reverenciar e reavivar as lições de trabalho e empreendedorismo deixadas por esse

nobre filho de Conceição do Mato Dentro.

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

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

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 3.686/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Idosos, Pensionistas e Aposentados

de Contagem - Assipac - e dá outras providências

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Idosos, Pensionistas

e Aposentados de Contagem.

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

Sala das Reuniões, 1º de setembro de 2009.

Carlos Gomes

Justificação: O trabalho social realizado pela Associação dos Idosos, Pensionistas e

Aposentados de Contagem traz grande benefício para seus associados e

dependentes, pois busca assistência em várias áreas: social, cultural e de defesa dos

direitos de seus associados, com assistência e cursos de formação, ajuda na política

habitacional, desenvolvimento de projetos, viabilização de transportes para os

portadores de deficiência e escolas de formação para seus associados e

dependentes. A referida Associação também organiza manifestações para defender

os direitos dos associados e seus familiares, sendo seu trabalho de grande valia para

o povo de Contagem.

A concessão de título declaratório de utilidade pública é de extrema importância

para a entidade em apreço, pois lhe trará facilidades 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 3.687/2009

Declara de utilidade pública a Central de Associações dos Produtores Rurais do

Projeto Jaíba - Centraljai -, com sede no Município de Jaíba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Produtores Rurais do Projeto Jaíba - Centraljai -, com sede no Município de Jaíba.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 1º de setembro de 2009.

Vanderlei Jangrossi

Justificação: Diante dos relevantes serviços prestados pela Central de Associações

dos Produtores Rurais do Projeto Jaíba - Centraljai -, com sede no Município de

Jaíba, e da importância de suas finalidades estatutárias, buscamos declará-la de

utilidade pública. Essa declaração permitirá que a entidade se torne apta a realizar

projetos maiores no desenvolvimento de suas atividades.

Tendo em vista o importante trabalho realizado por essa instituição, por certo ele

terá o reconhecimento dos nobres colegas, que se empenharão na aprovação deste

projeto de lei.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.688/2009

Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Céus Abertos, com sede no

Município de Sete Lagoas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Creche Comunitária Céus Abertos,

com sede no Município de Sete Lagoas.

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

Sala das Reuniões, 1º de setembro de 2009.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: A Creche Comunitária Céus Abertos, com sede no Município de Sete

Lagoas, é sociedade civil, sem fins lucrativos, que desenvolve importante trabalho de

fins assistenciais dirigido a crianças de 1 a 14 anos e a pessoas carentes, e trabalhos

culturais, educacionais, esportivos e estímulo a prática do lazer.

A sua Diretoria é constituída por pessoas de reconhecida idoneidade, que

desenvolvem atividades voluntárias.

A Creche Comunitária Céus Abertos está em pleno e regular funcionamento há

mais de 1 ano, e por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à
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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 3.689/2009

Declara de utilidade pública o Bandeirante Esporte Clube, com sede no Município

de Jaíba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Bandeirante Esporte Clube, com sede

no Município de Jaíba.

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

Sala das Reuniões, 1º de setembro de 2009.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: O Bandeirante Esporte Clube é sociedade civil sem fins lucrativos, em

funcionamento há mais de 13 anos, que desenvolve importante atividade em defesa

dos direitos sociais, cívicos, culturais e esportivos. Sua diretoria é constituída por

pessoas de reconhecida idoneidade, que desenvolvem atividades voluntárias.

Pela importância da entidade, contamos com o apoio de nossos pares à 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 3.690/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Bairros Bom Jesus e

Bairro Recanto do Lago Azul, com sede no Município de Mateus Leme.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária dos Bairros

Bom Jesus e Bairro Recanto do Lago Azul, com sede no Município de Mateus Leme.

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

Sala das Reuniões, 1º de setembro de 2009.

Alencar da Silveira Jr.
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Justificação: A Associação Comunitária dos Bairros Bom Jesus e Bairro Recanto do

Lago Azul, com sede no Município de Mateus Leme, é uma entidade civil, sem fins

lucrativos, que desenvolve importantes trabalhos beneficentes e presta assistência a

famílias carentes.

A Associação está em pleno e regular funcionamento há mais de dois anos e sua

diretoria é constituída por pessoas de reconhecida idoneidade, que desenvolvem

atividades voluntárias.

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.

REQUERIMENTOS

Nº 4.478/2009, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Antônio Augusto Cançado Trindade, Juiz do Tribunal

Internacional de Justiça, pelo recebimento do título Jurista do Centenário de Dom

Helder Câmara. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 4.479/2009, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Rio Pardo de Minas pelos 178 anos de

emancipação desse Município.

Nº 4.480/2009, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Bocaiuva pelos 136 anos de emancipação

desse Município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 4.481/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Cefet-MG pelo seu 100º aniversário de fundação. (- À

Comissão de Educação.)

Nº 4.482/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Minas Gerais

pelo lançamento da 1ª edição da "Revista do Sindepominas". (- À Comissão de

Segurança Pública.)

Nº 4.483/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja
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encaminhada aos Juízes da 8ª, 11ª, 12ª, 16ª e 22ª Varas Federais de Belo Horizonte,

Seção Judiciária de Minas Gerais, cópia das notas taquigráficas da 9ª Reunião

Ordinária, da 8ª Reunião Extraordinária e da 19ª Reunião Ordinária da Comissão de

Direitos Humanos, para as providências que menciona, acerca de denúncia

apresentada contra a CEF.

Nº 4.484/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhada à Defensora Pública da União no Estado cópia das notas taquigráficas

das reuniões da Comissão de Direitos Humanos em 6/5, 14/5 e 19/8/2009, para

providências acerca de denúncia apresentada por mutuários contra a CEF, e

solicitação para que verifique a possibilidade de ingressar em juízo em favor dos

mutuários.

Nº 4.485/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhada ao Presidente da CEF e ao Conselho de Transparência Pública e

Combate à Corrupção, da Controladoria - Geral da União, cópia das notas

taquigráficas da 9ª Reunião Ordinária, da 8ª Reunião Extraordinária e da 19ª Reunião

Ordinária da Comissão de Direitos Humanos para providências acerca de denúncia

apresentada por mutuários contra a CEF. (- Distribuídos à Comissão de Defesa do

Consumidor.)

Nº 4.486/2009, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado ao

Ministro da Integração Nacional e ao Presidente da Codevasf pedido de providências

com vistas à rápida liberação de recursos para a implantação da estação de

tratamento de esgoto do Município de Capitólio. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 4.487/2009, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado ao

Presidente da Cemig e ao Secretário de Esportes e da Juventude pedido de

providências para que seja incluído o campo de futebol do Olímpico Clube de

Capitólio no Programa Campos de Luz. (- À Comissão de Educação.)

Nº 4.488/2009, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado e ao Secretário de Transportes pedido de providências para

que, relativamente às obras para a Copa do Mundo de 2014, sejam antecipadas as

melhorias previstas para a MG - 050, especialmente a concretização da terceira faixa

de trânsito.
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Nº 4.489/2009, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Transportes e ao Presidente da Ruralminas pedido de providências

para que sejam elaborados projetos de encascalhamento e melhoramento das

estradas vicinais que ligam o Município de Capitólio a suas cachoeiras, bem como

aos pontos turísticos e a outros Municípios da região do Lago de Furnas.

Nº 4.490/2009, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Turismo pedido de providências para que sejam disponibilizados

recursos para asfaltamento e recapeamento das vias turísticas do Município de

Capitólio.

Nº 4.491/2009, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado ao

Ministro do Turismo pedido de providências para que sejam disponibilizados recursos

para asfaltamento e recapeamento das vias turísticas do Município de Capitólio.

Nº 4.492/2009, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Transportes pedido de providências para que se elabore projeto com

vistas ao asfaltamento da estrada que liga os Municípios de Capitólio e Guapé.

Nº 4.493/2009, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Desenvolvimento Social pedido de providências para que sejam

oferecidos, em parceria com a Associação dos Municípios do Lago de Furnas, cursos

de aperfeiçoamento e melhoramento da mão de obra do setor turístico da região.

Nº 4.494/2009, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado ao

Sesc, ao Sesi e ao Senar pedido de providências para que sejam oferecidos, em

parceria com a Associação dos Municípios do Lago de Furnas - Alago -, cursos de

aperfeiçoamento e melhoramento da mão de obra do setor turístico da região.

Nº 4.495/2009, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado à

Secretária de Educação pedido de providências para que seja implantado curso

técnico profissionalizante voltado para os segmentos do turismo e da hotelaria.

Nº 4.496/2009, da Comissão de Educação, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Cb. Luciano Marcos Fernandes por ter-se classificado

em 2º lugar no 6º Festival Intercontinental de Tae-kwon-do, disputado no Recife, e

para disputar o Campeonato Brasileiro, em Fortaleza.

Nº 4.497/2009, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado
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ao Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente - CAO-MA -, ao Comitê Gestor de

Fiscalização Ambiental Integrada, à Polícia Militar Ambiental, ao Instituto Estadual de

Florestas, ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas, aos Secretários de Agricultura e

de Meio Ambiente pedido de providências para que seus procedimentos

administrativos na prática da fiscalização ambiental levem em consideração a

realidade dos produtores e das propriedades rurais, a incapacidade financeira do

setor produtivo rural em atender a todos os comandos legais e a premente revisão do

Código Florestal, em curso no Congresso Nacional, sob pena de a atividade rural

inviabilizar-se operacional e financeiramente.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão de Assuntos

Municipais, da Comissão Especial da Execução das Penas no Estado e dos

Deputados Dalmo Ribeiro Silva e outros, André Quintão e Braulio Braz.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões do Trabalho,

de Assuntos Municipais, de Cultura, de Minas e Energia e de Meio Ambiente e dos

Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Tiago Ulisses, Carlos Pimenta e Ruy Muniz.

O Sr. Presidente - A Presidência comunica aos colegas que, no dia 30, domingo

passado, aniversariou o nosso colega Deputado Gustavo Valadares. A ele parabéns,

felicidades e muita luz na sua caminhada. A Presidência informa ainda o falecimento

da Sra. Hilma Pinto Guimarães, mãe da Profª. Vanessa Guimarães Pinto, Secretária

de Educação, ocorrido no último dia 28. Em nome da Mesa e dos Deputados,

manifestamos os nossos sentimentos de pesar à Secretária e a toda a sua família

pela perda da sua querida mãe.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Jayro Lessa.

O Deputado Jayro Lessa* - Sr. Presidente, membros da Mesa, pessoas que nos

acompanham pela TV Assembleia, meus amigos Deputados, venho esta tarde à

tribuna para ler um artigo muito bem escrito por um brasileiro que não nasceu no

Brasil - nasceu na Itália -, mas que tem demonstrado, durante sua vida e durante os

anos em que vive no Brasil, ser muito mais brasileiro que muitos que aqui nasceram.

Essa pessoa é Vittorio Medioli, que conheço pouco. Entretanto, cada vez que leio sua
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coluna e seus artigos, mais o admiro, por sua clarividência e inteligência em ver as

coisas do lado pelo qual devem ser vistas por todo o empresariado e por todo o povo

mineiro.

Passarei a ler o artigo publicado hoje, 1º de setembro, no jornal “O Tempo”, cujo

título é “O ambientalismo político de Minas”:

“Ir para outros Estados. É essa a decisão tomada por 65% dos compradores das

terras do Projeto Jaíba, leiloadas em 2005, como mostra a reportagem de Helenice

Laguardia na edição do ‘O Tempo’ do último domingo.

Projeto nascido para ser a maior área irrigável do planeta, absorveu investimentos

públicos da ordem de R$1.000.000.000,00 - US$500.000.000,00. Porém a burocracia

fez com que os plantios, até hoje, não passassem de 20% do potencial inicial

previsto. Milhões de toneladas de alimentos deixam assim de ser produzidas num

momento de trágica escassez mundial.

O licenciamento ambiental chega a ser atrasado por mais de três anos. Dependem,

enfim, do sinal verde e discricionário do Secretário José Carlos Carvalho.

Aproximadamente 5.000ha de terra que gerariam mil empregos diretos estão sendo

boicotados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente”, comandada pelo Dr. José

Carlos, “sem qualquer justificativa, usando até de truculência e pressões fascistas”,

como consta aqui no artigo do Vittorio Medioli.

“Mesmo assim, estão sendo investidos R$50.000.000,00, com carimbo do PAC, na

ampliação da rede de canais. Para quê? Ninguém nunca conseguirá vencer as nove

condicionantes ambientais despejadas sobre os produtores pela Secretaria de Meio

Ambiente nem terá como enfrentar, a cada cinco anos, quando é renovada a licença,

as dificuldades da renovação de licenciamento. O que pretende o Estado do Choque

de Gestão é fazer do produtor um perdido num ‘inferno de papéis’, como define um

‘homem simples do campo’ de mudança para Goiás.

‘O Estado quando chega aqui’” - aliás, quando fala Estado, refere-se ao IEF, à

Secretaria de Meio Ambiente - “‘é para multar, embargar, espalhar medo’, declara um

produtor com oito prestações atrasadas de um financiamento tomado no Banco do

Brasil. ‘Vou embora’, completa.

Outro confessa: ‘Aécio, nunca mais’, e diz ter ouvido com estarrecimento uma
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entrevista ofensiva de Humberto Candeias Cavalcante, do IEF: ‘Empresários do Jaíba

são criminosos’. A entrevista foi gravada na rádio de Montes Claros e poderá render

ainda muitas sarnas para coçar.

O projeto pode ser comparado a um prédio fabuloso de oito andares, cujo

construtor, num delírio, barrou a possibilidade de uso de elevador nos seis andares.

O governo se apresenta na região com credibilidade em xeque depois que o

financiamento do BDMG, o mesmo banco que é pródigo com honorários a ex-

Presidentes, não saiu para nenhum produtor da Etapa II” - aliás, isso quer dizer que

nenhum produtor conseguiu o financiamento do BDMG, segundo o Dr. Vittorio

Medioli. Na verdade, isso é um absurdo. O Governador tem de tomar conhecimento

disso. “Suas taxas são superiores às do mercado” - o que é uma verdade -

“provavelmente por saber que ninguém conseguirá honrar as dívidas ficando de

braços cruzados” - porque não consegue a licença ambiental. “O apoio da Emater e a

manutenção da estrutura pela Ruralminas ficaram apenas no rol das intenções. A

Ruralminas foi retirada do Jaíba imediatamente após o leilão e substituída pela

Copasa, que, se não entende nada de agricultura e de manutenção de estradas, em

compensação sabe cobrar contas de água como ninguém.

O Projeto Jaíba está entre as 30 prioridades do Governador Aécio Neves (imagine

se não fosse!), mas os Secretários de Estado o ignoram. Uns identificam a solução

dos males do Jaíba numa fábrica de sucos de frutas que estariam procurando com

grande esforço, quando na realidade já há uma nova na região chamada Pomar

Brasil. Porém está parada por falta de frutas em decorrência de licenciamento

ambiental.

O Vice-Governador foi lá, em 14/2/2008, passou a mão na cabeça de uma criança,

como mostra foto no ‘site’ oficial do projeto, mas os últimos dois anos foram marcados

pelas perseguições ferinas e pelo sofrimento gerado a crianças de pais

desempregados. A obsessão do Secretário é, indisfarçadamente, apresentar

diminuição do índice de desmatamento, como explica sua comunicação interna que

chegou a público. Revela, ainda, que ‘qualquer hesitação será fatal no ano que vem’,

ano eleitoral. Eleições e poder passam assim cal no projeto concebido para resgatar

a vergonhosa miserabilidade da região mais pobre de Minas Gerais. As dificuldades
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inviabilizam as plantações dos produtores legais também por outra razão

inconfessada: compensar o desmatamento ilegal que em Minas anda solto debaixo

do nariz do governo do Estado. É justo ou vergonhoso?”.

Esse texto é uma opinião de Vittório Medioli, mas compartilho-a com ele.

Infelizmente, vários empresários tentam chegar ao Estado de Minas Gerais, mas são

expulsos por causa da grande demora da Secretaria de Meio Ambiente.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte)* - Deputado Jayro Lessa, esse tema

preocupa todos nós. Sei da seriedade de V. Exa., pois sua história fala por si, não só

como parlamentar, mas também como empresário dinâmico, que gera milhares de

emprego. Com justa razão, V. Exa. traz a esta Casa esse tema preocupante, a fim de

podermos discuti-lo. Da mesma forma, refiro-me ao ex-Deputado e grande

empresário Vittorio Medioli, pessoa por quem temos um grande respeito.

Trabalhamos exaustivamente com esse tema nesta Casa e aprovamos, há poucas

semanas, um projeto de lei que avança em alguns aspectos, mas, seguramente,

ainda deixa a desejar em função de limitações constitucionais. O Projeto de Lei nº

2.771 está sendo objeto de polêmica na Faemg.

Tive a oportunidade de demonstrar claramente, em uma reunião, que a Assembleia

melhorou - e muito - o projeto dentro dos limites estabelecidos pela Constituição. E é

nessa linha de raciocínio que gostaria de fazer uma ponderação. Li esse artigo pela

manhã e fiquei refletindo sobre ele. Todos nós, produtores rurais, ficamos indignados

com a morosidade e a série de dificuldades encontradas. Não tenho dúvida de que

foram elas que motivaram o jornalista e empresário Vittorio Medioli, que,

naturalmente, é um líder político, a fazer essa crônica em tom de desabafo. No

entanto, há uma ponderação que não foi feita no artigo e, como considero-a

extremamente relevante, precisa ser registrada. V. Exa. sabe muito bem do que se

trata; creio que o Deputado Vittorio Medioli também sabe. Vivemos aqui um paradoxo

em relação à mata seca, à interpretação dada não pelo governo de Minas, de forma

isolada, mas pelo governo federal, por normas federais que visam considerá-la como

mata atlântica. Em razão desses aspectos, defendemos - e V. Exa. está entre os

ardorosos defensores - a necessidade de uma revisão da lei federal, do Código

Florestal Brasileiro. Muitas vezes, o governo do Estado fica engessado, amarrado, e
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ficamos diante de uma situação dessa natureza. Sei que o próprio Vittorio Medioli

nutre respeito e admiração pelo Governador Aécio Neves e sabe que ele quer o

desenvolvimento de Jaíba e de Minas. Ademais, sabe que o governo quer realizar

isso em harmonia com o meio ambiente, e não engessando quem quer produzir,

muito menos tratando o produtor como bandido e criminoso.

Por outro lado, há uma legislação federal, e não temos poder para mudá-la. Aí entra

um aspecto muito vigoroso. Na realidade, hoje o servidor público não está a serviço

do agente político - e penso que deve ser assim mesmo -, mas é escravo de uma

legislação federal retrógrada e está sob ameaça permanente do Ministério Público.

Ouvi de alguns servidores o seguinte: “Olha, ou o senhor age dessa maneira ou o

Ministério Público vai processá-lo.” Creio que, diante desse impasse, não temos outro

caminho, senão pressionar o Congresso Federal. Há um debate entre o Carlos Minc e

Reinhold Stefanes, dois Ministros do Presidente Lula que não conseguem se

entender sobre a reforma do Código Florestal Brasileiro.

Enquanto isso, vivemos um paradoxo. Há um projeto importante implantado, mas

ele não anda e, de repente, começam a atribuir a culpa ao governo do Estado.

Todavia não se pode esquecer de que há uma lei federal travando, de maneira dura,

o processo de utilização de terras, impedindo isso sob a alegação de que é mata

atlântica, de que é isso ou aquilo. Parabenizo V. Exa. pela abordagem. Quis apenas

contribuir, para não ficar parecendo que é uma responsabilidade isolada.

O Deputado Jayro Lessa* - Muito obrigado, Deputado Domingos Sávio. Devo dizer

que infelizmente enxergo as coisas de forma um pouco diferente. Trabalhamos, por

mais de dois meses, em um projeto de lei enviado pelo Governador. Realizamos

muitas discussões, algumas até muito acaloradas; enfim, fizemos tudo o que foi

possível considerando-se a legislação federal. Em nível estadual, está realmente uma

barra. Acontece algo estranho em Minas Gerais: as leis votadas por esta Casa não

estão sendo obedecidas por nenhum Secretário. Além disso, estão fazendo leis,

usurpando o direito desta Casa por meio de resoluções e portarias. Sabemos disso,

infelizmente. Temos uma preocupação: ao votarmos leis rapidamente, não as

elaboramos para que já saiam regulamentadas desta Casa. O Dr. José Carlos está

enviando “e-mails” - vi ontem no jornal e tive conhecimento disso há alguns meses -,
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em que coloca todos os seus gerentes - vamos dizer assim - para massacrar o

produtor rural. O produtor rural já é massacrado pela natureza da sua operação, falta

ou sobra de chuvas, doenças no gado, pragas na agricultura e tantas outras coisas

que todos sabem que acontecem. Todo o tipo de produtor, principalmente o produtor

rural do Brasil e até mesmo do mundo, é um pobre coitado que precisa trabalhar.

Muitas vezes, ele é impedido - sabemos que é assim - pelo IEF. Há leis estaduais,

mas, às vezes, exageram; são impedidos pela Secretaria de Meio Ambiente. O que

peço é mais compreensão e que ajudem o produtor rural.

Não podemos admitir que, em Minas Gerais, quase todas as Secretarias legislem

por decreto. Esta Casa não pode calar-se diante disso. São decretos do governo,

assinados pelo Governador Aécio em razão da confiança que tem em seu

secretariado. Alerto meus caros Deputados que devemos cobrar aos Secretários

obediência a esta Casa, às leis aprovadas pelos representantes do povo mineiro.

Peço ao Governador que se preocupe com o produtor, seja rural, seja qualquer outro.

Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara.

A Deputada Maria Tereza Lara* - Nossos cumprimentos a todos os Deputados e

Deputadas desta Casa. Registro que estivemos, de 27 a 30 de agosto, na I

Conferência Nacional de Segurança Pública, em Brasília. Agradeço aos membros da

nossa Comissão, na pessoa do seu Presidente, Deputado João Leite, a indicação

para participarmos dessa conferência e à Mesa desta Casa, que referendou essa

indicação. Essa foi a primeira conferência de segurança pública em nosso país. A 1ª

Conferência Nacional de Saúde aconteceu em 1941. Verificamos que a discussão

sobre segurança e participação da sociedade civil só está se iniciando agora. Por

muito tempo, a segurança no Brasil foi considerada apenas como a defesa da

Soberania Nacional. Com os dados da violência, segundo os quais morrem, por ano,

cerca de 40 mil pessoas vítimas de homicídio, percebemos que essa discussão é

necessária e urgente. Portanto quero, de público, parabenizar o governo federal, o

Presidente Lula, por essa iniciativa. Nesse governo já foram realizadas mais de 50

conferências, com a participação de mais de 5 milhões de pessoas, no País inteiro.
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Da Conferência de Segurança Pública realizada agora, participaram quase 3 mil

delegados, representantes da sociedade civil, dos órgãos públicos, dos

trabalhadores. Na ocasião, pudemos acompanhar de perto discussões importantes

para a construção de políticas públicas de segurança no nosso país. Também

participaram a sociedade civil e várias entidades, por exemplo, a Pastoral Carcerária

e os direitos humanos e as associações, além de representantes do governo do

Estado, como o Secretário de Defesa Social, Dr. Maurício Campos, e equipe; o Dr.

Genílson Zeferino; o Dr. Ronaldo Pedron; o Dr. Marco Antônio Monteiro, Chefe da

Polícia Civil, entre outras autoridades da Secretaria Estadual de Defesa Social.

Achamos importante Minas estar presente por meio de representantes dos órgãos

máximos.

Além de vários Municípios terem realizado conferência na etapa municipal,

incluindo Betim, Divinópolis e outras cidades, também foram realizadas conferências

na etapa estadual. Historicamente o nosso Estado sempre foi linha de frente nos

debates políticos que afetam todo o povo brasileiro. E estavam lá também, mostrando

a grande importância da democracia, das reivindicações, o Presidente da Comissão

dos Servidores de Carreira Administrativa da Polícia Civil, Francisco José Guimarães,

e o Hélcio, conhecido como Chiquinho, representando o segmento dos funcionários

da Polícia Civil de Minas. Sabemos como esses funcionários têm sofrido na pele os

problemas relacionados aos salários, à falta de valorização.

Queremos dizer da importância do governo de Minas quanto à participação nas

conferências. É preciso que haja avanços em relação aos Agentes Penitenciários, à

ampliação das penitenciárias. O grave problema de falta de valorização dos

funcionários da Polícia Civil deve ser resolvido. De maneira democrática, eles

apresentaram suas reivindicações - e outros Estados fizeram o mesmo - dizendo que

não foram contemplados com aumento salarial. Como funcionários administrativos de

carreira, eles não foram incluídos na legislação. Quero dizer isso, de público. Ao

mesmo tempo, valorizo e parabenizo a ação correta de Minas em estar presente

nesse evento importantíssimo.

Sou professora aposentada e quero juntar-me aos meus colegas de profissão e de

carreira, como funcionária estadual, para resolvermos esse problema urgentemente,
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de forma a avançar muito mais no Estado de Minas Gerais. Gostaríamos de registrar

também que foram votados e eleitos, por meio de vários debates e trabalhos em

grupo, os princípios das políticas públicas de segurança, definidos nessa conferência.

Pudemos perceber que o princípio mais votado foi o de que a segurança seja uma

política de Estado, ou seja, que permaneça. Mudam-se os governos, e a política

permanece. Que a política de segurança seja uma política de Estado que proporcione

autonomia administrativa, financeira, orçamentária e funcional das instituições nos

três âmbitos de governo.

Oficializou-se que segurança pública compete aos três níveis de governo. Aliás

deverão ser destinados recursos para cada nível de governo, fortalecendo o Sistema

Único de Segurança Pública - Susp -, à semelhança do SUS, com as competências

da esfera de poder federal, estadual e municipal.

Foi referendado o Programa Nacional de Segurança com Cidadania - Pronasci -,

criado no atual governo federal, além da importância dos Municípios que

historicamente têm contribuído com as polícias cedendo gasolina, aluguel de prédio e

funcionários por meio de convênios, o que não era reconhecido. Agora, cada ente

federado terá sua competência e deverá ter recursos orçamentários próprios para a

segurança.

Além disso, outro princípio considerado foi o de que a segurança deve ser pautada

pela defesa da dignidade da pessoa humana, derrubando-se qualquer tipo de

preconceito e enfatizando-se o respeito à vida e a todo cidadão brasileiro. A

importância do Município foi referendada como cogestor da área.

Foi também mencionado o princípio da reestruturação do sistema penitenciário,

tornando-o mais humanizado, colocando-se em um dos itens a questão da Apac.

Outro princípio foi o fortalecimento da família. Realmente, em todos os modelos que

temos na nossa sociedade, a família tem que ser fortalecida, ter assistência de

políticas públicas para garantir o direito a alimentação, moradia, educação, saúde,

cultura e lazer, para que realmente tenhamos uma cultura de paz. Um dos princípios

indicados foi o estabelecimento e o fortalecimento dos conselhos de segurança, não

só o nacional e os estaduais, mas também os conselhos comunitários dos Municípios.

Outro princípio é a valorização do trabalhador da área de segurança. Foi debatida a
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questão da polícia penal, prisional, dos Agentes Penitenciários, como temos em

Minas. Nesse aspecto Minas saiu na frente criando o cargo de Agente Penitenciário

para tirar da responsabilidade da Polícia Civil e da Polícia Militar as penitenciárias e

delegacias. Esse debate foi feito, embora com outra terminologia. Temos que fazer

uma discussão a respeito de como Minas Gerais estará fortalecendo essa proposta

em nível nacional. Muitos itens aprovados terão que ter um debate sobre sua

aplicabilidade, sobre como será o processo. Temos que ter uma discussão

permanente do Conselho Nacional de Segurança com a sociedade civil e o governo.

Esses foram os princípios gerais. Além disso, vimos que foram várias as diretrizes.

Entre elas percebemos a questão dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública

- Conseps -, que deverão ser fortalecidos. Temos que estimular uma cultura de

prevenção nas políticas públicas com a educação, a cultura, o esporte e o lazer.

Temos que disputar e ganhar os jovens e as crianças contra o tráfico de drogas. É

importante que tenhamos essa ação como política pública das três esferas de poder.

Além disso, outra diretriz é a questão da desmilitarização das polícias, o que é

bastante polêmico, mas que foi muito pautado e muito discutido. Creio que temos que

aprofundar essa proposta em nível nacional com os segmentos da sociedade civil

para que haja um processo verdadeiro de construção da cultura da paz, e não o

contrário.

Uma outra diretriz aprovada foi a reestruturação do Conselho Nacional de

Segurança, além da implementação, priorização de penas e medidas alternativas

para que tenhamos condições de ressocializar os presos, a não ser aquele que tenha

necessidade de permanecer numa penitenciária por determinado tempo. Em muitos

crimes podem ser aplicadas penas alternativas, com acompanhamento

multidisciplinar, objetivando a ressocialização. Fortalecer e utilizar unidades de

inteligência policial também foi um ponto aprovado. Não se concebe, de forma

alguma, que o poder policial desrespeite o ser humano. Então, é preciso que haja o

uso da inteligência para combater o crime, além de uma gestão democrática. Uma

outra diretriz diz respeito a manter a maioridade penal em 18 anos. Não adianta

diminuí-la, pois os criminosos passarão a usar crianças de 13, 12 ou 10 anos para

cometer crimes, livrá-los das cadeias, das penitenciárias e das penas. Isso não
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soluciona. Temos de trabalhar com esses jovens e essas crianças por meio de

políticas públicas.

Um outro princípio aprovado, que nos deixou muito felizes, trata do fortalecimento

da Defensoria Pública. Há necessidade desse órgão para dar assessoria jurídica

àqueles que não têm condições financeiras de fazê-lo por conta própria. Reafirmou-

se também o Estatuto do Desarmamento como uma diretriz. Realmente, as armas só

para quem delas precisa no exercício de sua profissão. Tendo em vista tudo isso, é

importante que esta Casa, por meio de suas Comissões, como as de Segurança

Pública e de Direitos Humanos, aprofunde as decisões da Conferência Nacional de

Segurança, faça o encaminhamento e acompanhamento desse processo de

mudança. É a primeira conferência nacional, mas é um momento histórico, pois

haverá repercussões importantes. Teremos, com certeza, uma sociedade mais

fraterna.

Sr. Presidente, tivemos uma notícia triste logo após a conferência. Referimo-nos ao

homicídio do ex-Ministro José Guilherme Vilela, do TSE, assassinado na sua casa,

juntamente com sua esposa e com sua empregada, em Brasília. Isso nos mostra

como está a situação e como é importante esse momento de descontrução da

violência e da construção de uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais

igualitária. Segurança não se faz mais só com a polícia. Segurança é competência,

obrigação, direito e dever de toda a sociedade organizada. Quero, mais uma vez,

cumprimentar a todos os que contribuíram nos níveis municipal, estadual ou nacional

para a construção dessa conferência, que certamente dará muitos frutos para a nossa

sociedade. É o povo organizado, a sociedade debatendo temas que dizem respeito a

si mesma, sobretudo em relação a esse direito prioritário, essencial a todo o ser

humano, que é o direito à vida.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Com a palavra, o Deputado Doutor

Viana.

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente Deputado José Henrique, nobres colegas

Deputadas, Deputados, senhoras e senhores que nos acompanham das galerias e

pela TV Assembleia, imprensa, funcionários da Casa, nos últimos seis anos, quero
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relembrar, ocupei esta tribuna uma dezena de vezes para falar de um assunto que

preocupa os motoristas, a população de Belo Horizonte e também pessoas vindas do

interior, que trafegam por esta Capital, ou seja, sobre a avalanche de multas

aplicadas pela BHTRANS, sem critério legal algum, com apreensão desordenada de

veículos e cobrando do proprietário o transporte do guincho, com valores

superfaturados. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro - CTB -, o objetivo não seria

o de apreender o veículo e, sim, de orientar o motorista. Quando venho a esta tribuna

falar sobre a BHTRANS, não é porque sou contra ela, não se trata disso, sou contra a

condição de a BHTRANS cobrar de forma ilegal, não amparada pela lei. Se a lei for

corrigida, a cobrança passará a ter o efeito legal. Então não estamos aqui criticando a

BHTRANS, mas a sua função ilegal de cobrança de multas, que, pela lei, não lhe

cabe.

Como já foi demonstrado, o poder ilegal de multar da BHTRANS não pode ser por

ela transferido, muito menos à Guarda Municipal, como se pretende, conforme

veiculado na mídia e anunciado pelo Prefeito Márcio Lacerda, de que só faltam

alguns ajustes entre a corporação e a BHTRANS. Mais um erro está por vir. A Guarda

Municipal também terá o poder verbal do Prefeito para cobrar multas, para multar. O

poder de polícia, o de fiscalizar o trânsito e o de aplicar multas, como já foi dito, está

determinado pela Constituição Estadual no art. 142, I, “f”, e cabe à Polícia Militar do

Estado - PMMG. E ainda a Lei nº 6.624, de 18/6/65, que dispõe sobre a organização

básica da PMMG, em seu art. 41, XX, criou especificamente o Pelotão de Polícia de

Trânsito. O Estatuto da Guarda Municipal, a Lei Municipal nº 9.319, de 19/1/2007,

determinou que suas atribuições seriam apenas a de zelar pelo patrimônio público

municipal e auxiliar na orientação do trânsito; em seu art. 5º, VI, diz: “Atuar na

fiscalização, no controle e na orientação do trânsito e do tráfego, por determinação

expressa do Prefeito”. O inciso XVI do mesmo artigo, que dava poderes à Guarda

Municipal para aplicar multas, foi vetado pelo Prefeito, à época, Fernando Pimentel,

com a alegação de que tal prerrogativa invade a competência da Polícia Militar

estadual. Por força do disposto no § 5º do art. 144 da Constituição Federal, dos

supracitados artigos da Constituição Estadual e da Lei nº 6.624, é de competência

exclusiva da Polícia Militar o policiamento ostensivo de prevenção criminal, de
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segurança e de trânsito urbano e rodoviário, entre outros.

Por ocasião da promulgação da lei da Guarda Municipal, a Superintendência de

Comunicação Institucional da Câmara Municipal de Belo Horizonte divulgou, no dia

17/7/2008, a seguinte notícia, a qual transcrevo na íntegra: “Fiscalização. Guardas

municipais vão orientar o trânsito, sem poderes para multar. A Guarda Municipal de

Belo Horizonte vai estar nas ruas, a partir de agosto de 2008,” - portanto há um ano -

“para ajudar na fiscalização do trânsito na Capital, mas não vai poder multar os

motoristas. O estatuto sobre as atribuições dos Guardas foi aprovado pela Câmara

Municipal de Belo Horizonte. Eles vão apenas orientar os motoristas. Em caso de

infração, poderão acionar os Fiscais da BHTRANS ou a Polícia Militar para aplicar a

multa.

A atuação ficará concentrada nos estacionamentos rotativos e também em áreas do

Faixa Azul.

Atribuições: o Estatuto da Guarda Municipal foi publicado no Diário Oficial do

Município, o ‘DOM’, em 20/1/2007. Surgiu com o Projeto de Lei nº 985/2006, de

autoria do Executivo, aprovado pela Câmara Municipal, transformado depois na

Proposição de Lei nº 350/2007, com as atribuições de apenas zelar pelo patrimônio

público municipal.

Com 3 mil Guardas e 100 Inspetores, a Guarda Municipal ganhou poderes de atuar

na fiscalização, no controle e na orientação do trânsito e do tráfego da cidade, ‘por

determinação expressa do Prefeito’, conforme diz o § VI do art. 5º do Estatuto.

Na época da votação do projeto, houve debates calorosos entre os Vereadores,

com elogios e críticas sobre a futura atuação dos Guardas Municipais no trânsito. O

projeto foi aprovado, com a ressalva de que os Guardas não poderão multar os

motoristas.

A BHTRANS conta 450 fiscais para controlar o trânsito da cidade. A partir de

agosto, o quadro será reforçado pela Guarda Municipal, que vem sendo treinada para

auxiliar nessa fiscalização”.

Informações na Superintendência de Comunicação Institucional. Se persistir a

vontade do Executivo Municipal de outorgar poderes de multar à Guarda Municipal,

mais uma vez estaria descumprindo a legislação, colaborando com a ilegalidade e a
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inconstitucionalidade, levando sérios prejuízos ao cidadão, em prol da indústria da

multa.

Sabemos que a OAB já se manifestou também pela inconstitucionalidade de a

BHTRANS exercer o poder de polícia de trânsito. O correto seria a BHTRANS e a

Guarda Municipal exercerem suas reais competências, atribuídas por seus estatutos,

e deixarem a Polícia Militar, detentora da legítima competência constitucional, realizar

o seu papel de policiamento ostensivo. O STJ, no julgamento do recurso especial

impetrado pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra a BHTRANS,

está esperando a “vista” aberta ao Ministro Herman Benjamin para concluir o

julgamento, que já tem três votos a favor do Ministério Público.

Hoje, acredito que estamos colhendo frutos do dever constitucional, que é o de

fiscalizar, pois o direito do cidadão deve ser respeitado.

E aqui, nesta Casa Legislativa, continuarei lutando contra as injustiças cometidas,

que, na maioria das vezes, beneficiam poderosos e estão contra a população. Fica

expressa, mais uma vez, minha indignação contra a situação da BHTRANS, que

temos denunciado desde o meu primeiro mandato. Enquanto isso perdurar,

continuaremos cobrando, pois essa é uma das nossas funções aqui nesta Casa.

Outro assunto sobre o qual quero falar - torço para que não seja verdade - refere-se

a uma manchete do jornal “Estado de Minas” de hoje que diz: “O petróleo é do

governo”. Conhecendo a história e já tendo lido algo sobre a Petrobras, sei que

quando esta foi criada para explorar o petróleo no Brasil, seu lema era: “O Petróleo é

nosso”. Mas a Petrobras cresceu, tornou-se pujante e chegou aonde chegou. Agora,

com a descoberta de petróleo na camada do pré-sal, o espírito está mudando.

Não existe mais o sentimento de que o petróleo é nosso. Firma-se a imagem de

que o petróleo é do governo. Vamos torcer para que o Executivo e o Legislativo

Federais se entendam com os governos estaduais de todo o País, sabendo que

nosso sentimento de Federação tem de prevalecer. Deve-se trabalhar em prol de

todo o País, e não em função de uma estatal de interesse do próprio governo federal.

Prepararei pronunciamento relativo a um assunto vital ao ser humano, a questão

ambiental no Estado de Minas Gerais. O meio ambiente e as questões ambientais

são extremamente importantes e vitais ao ser humano. Para que tudo ocorra da
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melhor forma possível, essas questões têm de ser humanizadas. Recebi reclamação

da administração municipal de Datas, uma pequena cidade incrustada no Alto

Jequitinhonha, próximo a Diamantina e a Gouveia. Seu povo vivia de garimpo há

cerca de 13 anos. Todavia, o setor ambiental do Estado proibiu sumariamente o

garimpo nessa localidade.

Em termos, estamos de acordo com a proibição do garimpo, pois a maneira antiga,

artesanal e tradicional de garimpo, principalmente com utilização do mercúrio,

realmente provoca riscos e poluição de rios e córregos do Estado. No entanto, aquele

povo ficou sem trabalho, pois vivia do garimpo. De uma hora para outra, subitamente

teve de parar suas atividades irreversivelmente. Há seis anos o governo de Datas

começou a trabalhar a agricultura no Município, a qual se tornou pujante. Hoje todos

os filhos de Datas trabalham no setor da agricultura. No entanto, há poucos dias a

Polícia Florestal, de forma desumana, fechou várias roças de plantio, de produção

rural. Como falei, a questão ambiental é vital ao ser humano, mas precisa ser

humanizada. A Polícia Florestal multou todos os pequenos produtores rurais, com

multas absurdas de cerca de R$10.000,00. Esses produtores vendem cerca de

R$500,00, R$800,00, R$1.000,00 por mês.

Estudaremos esse tema com mais profundidade. Levaremos a Comissão de

Agricultura até aquele Município a fim de discutir, “in loco”, o assunto com as

entidades ambientais, principalmente com as regionalizadas e com aqueles que

promoveram as multas, que consideramos desumanas. Poderiam ter orientado os

produtores e mostrado o caminho correto a ser seguido. Os produtores poderiam ter

tido tempo para corrigir falhas cometidas. Todavia, chegaram multando e impedindo o

trabalhador rural de produzir seu sustento.

Pretendemos resolver esse problema com o objetivo de que nosso Estado e aquela

cidade continuem a produzir por meio do trabalho rural. A maioria absoluta daqueles

produtores, para sua subsistência, não podem prescindir da agricultura familiar.

Para terminar meu pronunciamento de hoje, quero falar da felicidade de ter tomado

conhecimento da notícia de que, quanto ao ensino superior, das 10 melhores

universidades do País, quatro são mineiras, o que é muito bom. Da tribuna desta

Assembleia queremos parabenizar a UFMG, a Ufla, de Lavras, a Universidade do
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Triângulo Mineiro e a Universidade Federal de Viçosa. Elas conseguiram ficar na lista

das 10 melhores universidades do País.

Eram essas, Sr. Presidente e Deputados, as minhas considerações para a tarde de

hoje. Voltarei posteriormente detalhando mais essa questão ambiental que está

trazendo grandes prejuízos à população do Estado, ao nosso Estado como um todo e

ao governo de Minas.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Deputado José Henrique, Deputado

Doutor Viana, senhoras e senhores, de maneira muito especial, quero levar meus

cumprimentos à população do Norte de Minas, do Vale do Jequitinhonha e do Vale do

Mucuri, que serão motivo do meu pronunciamento nesta tarde.

Em primeiro lugar, Sr. Presidente, eu queria relatar que a Comissão de Segurança

Pública desta Casa está em Montes Claros neste momento, presidida pelo

companheiro Deputado João Leite. Ela está debatendo a segurança pública no Norte

de Minas. Infelizmente, não pudemos ir a Montes Claros, em virtude também de

algumas reuniões que estamos tendo e ainda teremos hoje na Comissão de Saúde a

respeito desse flagelo que está incomodando a todo o mundo, ao Brasil, que é a gripe

suína. Já estamos desenvolvendo algumas ações para que Minas Gerais tome

atitudes e apresente um programa de atendimento às pessoas, uma vez que o vírus

da gripe suína está circulando livremente por todo o País, causando mortes em

algumas faixas etárias e grupos de risco.

Minas Gerais não pode ficar à mercê dessa gripe. Infelizmente, não pude estar em

Montes Claros, mas com certeza absoluta a Comissão e os membros desta Casa

promoverão um debate muito importante sobre a segurança pública dessa cidade e

dos Municípios norte-mineiros.

É interessante a gente chamar a atenção para essa questão, porque hoje, quando

se fala em violência urbana, podemos considerá-la generalizada em todos os grandes

centros, mas ela já está também presente nos pequenos Municípios. Estamos

observando quadrilhas armadas, bem organizadas, assaltando bancos nos pequenos

Municípios, como tem acontecido no Norte de Minas.

A violência já chegou à zona rural. É a violência no campo que está tirando a
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tranquilidade dos produtores rurais. Antigamente, o produtor do Norte de Minas, do

Vale do Jequitinhonha e do Vale do Mucuri se preocupava apenas com a falta de

água, com a seca, que aliás já assola a nossa região. Raramente a gente ouvia

alguém falar na violência cometida contra as pequenas propriedades. Hoje, não. Os

bandidos chegam às pequenas propriedades, fazem reféns e agridem o pequeno

produtor rural, que não tem nenhum tipo de experiência na sua defesa pessoal ou na

defesa de sua propriedade.

Aliás, hoje nem sequer se pode ter uma arma. Quando a Polícia Florestal ou, às

vezes, até a própria Polícia Militar têm alguma ação no interior, na zona rural, a gente

ouve notícia: “Foi encontrada arma na propriedade de fulano”. Geralmente é uma

espingarda velha que nem funciona mais. Nem isso a pessoa pode ter mais.

Queremos chamar a atenção para a importância desse debate, a fim de

encontrarmos soluções que deem segurança ao trabalhador rural, ao homem do

campo. É necessário que a Polícia Militar se prepare para isso, com bons carros, com

bons veículos e com bons efetivos, para que ela possa ir até o campo dar segurança

à nossa população.

Hoje também será discutida em Montes Claros a criação de mais um batalhão da

Polícia Militar. No Norte de Minas, em quase 40% do território de Minas Gerais,

existem basicamente dois batalhões de polícia: o de Montes Claros, que é um

batalhão histórico, e o de Januária. Esses dois batalhões são responsáveis pelo

patrulhamento ostensivo e pela segurança de mais de 80 cidades. Trata-se de uma

grande área do território mineiro. Já passou do momento de se instalar, de se criar

um batalhão de polícia em Janaúba, cidade que tem crescido muito e que tem como

vizinha Jaíba, onde está sendo desenvolvido o Projeto Jaíba, uma cidade que já está

preparada para ter o seu batalhão de polícia. Dessa forma, se for criado mais esse

batalhão em Janaúba, o 10º Batalhão se encarregará apenas de dar segurança a

Montes Claros e a suas cidades vizinhas.

É importante também salientarmos a necessidade de o Tribunal de Justiça instalar

as comarcas que foram criadas, já que existem comarcas que foram criadas há mais

de 20 anos e que ainda não saíram do papel, ou seja, não foram instaladas. O

Tribunal de Justiça ainda não conseguiu os recursos necessários, bem como o efetivo
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necessário para isso. Gostaria de citar três comarcas que foram criadas e que não

foram instaladas. A primeira delas é a Comarca de São João do Paraíso, que está

praticamente a ponto de ser instalada, visto que a Prefeitura do Município já cumpriu

o seu dever de casa instalando o fórum e construindo a cadeia pública e as casas do

Juiz e do Promotor. Hoje, a Comarca de São João do Paraíso, que está ligada à de

Rio Pardo de Minas, precisa ser urgentemente instalada. A segunda é a Comarca de

Jaíba, um Município que, há pouco mais de seis anos, tinha 10 mil habitantes e que,

hoje, já tem mais de 40 mil. Ela está ligada à Comarca de Manga, e o número de

processos e feitos de Jaíba já ultrapassa os da “comarca-mãe”, que é a Comarca de

Manga. Por último, há também a Comarca de Mirabela, que foi criada, mas não foi

instalada. Quando se fala em segurança, é preciso lembrar a necessidade de ter todo

um aparato judicial, isto é, a presença de Promotores, de Juízes, de Delegados e da

Polícia Civil para completar toda essa estrutura da segurança pública, que hoje não

temos na nossa região.

Sem dúvida alguma, todos os crimes violentos que ocorrem em Montes claros estão

ligados ao narcotráfico. Todo o mundo sabe que a maioria dos jovens, as dezenas de

jovens que estão morrendo assassinados em Montes Claros estão ligados ao

narcotráfico. Assim, é necessário que se faça policiamento ostensivo e combate na

base, na raiz desses crimes, e, para isso, a Polícia Federal tem de estar presente e

aumentar o seu efetivo. Ela tem de agir exatamente nos locais e nas cidades mais

problemáticas, entre elas Montes Claros, para combater o narcotráfico e acabar com

as mortes prematuras de jovens.

Por último, o tema a ser discutido é a segurança nas escolas. Hoje, nenhum pai tem

tranquilidade de deixar os seus filhos, as suas filhas estudarem em escolas públicas

ou particulares, principalmente no período noturno. É uma aventura, um risco, a

jovem sair da sua casa, tendo de caminhar ou tomar um ônibus para ir à escola, e, ao

chegar lá, infelizmente, não ter a segurança que deveria ter.

Montes Claros avançou em muitos aspectos. Hoje já existe o policiamento

eletrônico no Centro, uma grande conquista das nossas autoridades e do nosso

Governador Aécio Neves. Foi construída a penitenciária, a cadeia pública de Montes

Claros, para mais de 500 presos, e foi feita a união efetiva entre as Polícias Militar e



____________________________________________________________________________
99

Civil. Embora insuficientes, também têm sido realizados concursos no 10º Batalhão

para se formarem novos policiais.

A coisa mais importante que existe hoje é a formatura de um policial militar.

Estamos até estudando um projeto de lei para que todo policial militar e civil tenham

curso superior. É preciso que eles estejam mais preparados e em número suficiente

para fazer a nossa segurança.

Deixo aqui os nossos comentários a respeito da audiência pública da Comissão de

Saúde em Montes Claros. Vamo-nos inteirar das discussões que ali são feitas. Não

abriremos mão de continuar, em nossa cobrança, em nossos pronunciamentos,

apontando as falhas, as necessidades para que o norte-mineiro também tenha uma

segurança pública de qualidade, um efetivo maior, e para que seja criado o batalhão

da Polícia Militar na cidade de Janaúba.

Outro assunto, Presidente, que me traz aqui hoje, infelizmente também relacionado

à nossa cidade, é o corte no orçamento da União das emendas de bancadas dos

Deputados Federais e dos Senadores de Minas Gerais. O governo federal, com

certeza por causa dessa crise, foi obrigado a retirar do Orçamento, a meter a tesoura

no orçamento da União, cortando R$283.000.000,00 para Minas Gerais. Até aí

ficamos tristes, mas a notícia do jornal “Estado de Minas” do dia 17 deste mês nos

mostra de onde foram cortados os orçamentos das bancadas dos Deputados

Federais do Estado. Estamos aqui com os números dos cortes mais profundos, mais

preocupantes, que incidiram, primeiro, no apoio a entidades de ensino superior das

universidades não federais. Olhem bem, infelizmente a Uemg e a Unimontes, que

tinham um orçamento previsto de R$20.000.000,00, sofreram um corte de

R$18.000.000,00. Foram cortados 90% dos recursos do governo federal para ajudar

a Unimontes e a Uemg, que são duas universidades importantíssimas. A Uemg está

se firmando em um câmpus que já existe em todo o Estado, e a Unimontes é uma

das melhores universidades gratuitas deste país, instalada em uma região que

precisa de aperfeiçoamento do ensino superior para formação de uma mão de obra

especializada de médicos, engenheiros, advogados, economistas, dentistas,

professores. Mas esses recursos, que viriam em boa hora para ajudar a nossa

Unimontes, foram cortados de maneira estranha, covarde, injusta, porque se refere a
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uma região das mais carentes do nosso Estado.

Outro corte foi feito em alguns trechos rodoviários de São João del-Rei a Lavras, na

BR-381, e na BR-265. Elas tinham R$56.000.000,00, e foram cortados 75% desses

recursos. As nossas estradas federais já estão em péssimo estado. Para se fazer o

recapeamento e a reconstrução da BR-135 - está aqui o Deputado Doutor Viana, que

me acompanhou em uma viagem histórica, memorável, na semana passada -,

estamos travando uma luta. A maior malha rodoviária federal do Brasil está em

Minas. Mesmo assim, meteram a tesoura no orçamento dessas BRs. A promoção do

turismo interno, R$36.000.000,00. O turismo de Minas precisa competir com o do Rio

de Janeiro, com o de São Paulo, com o do Nordeste. Entretanto, cortaram

R$75.000.000,00 para o incremento do turismo em Minas Gerais. Destinados a

equipamentos para o abastecimento de água no semiárido mineiro, tínhamos

R$20.000.000,00, mas cortaram 100% dos recursos. O pessoal do Norte de Minas

está morrendo de sede, e cortaram os recursos para levar água ao norte-mineiro, às

pessoas que moram no Jequitinhonha e no Mucuri. Enfrentamos uma seca já há

quatro meses; estamos sem água para beber, e os rios perenes estão secando.

Esses recursos seriam para perfurar um poço artesiano ou construir uma pequena

barragem, uma adutora, mas tivemos 100% de corte.

Agora, pasmem os senhores: também houve corte no programa de infraestrutura

para o desenvolvimento de Montes Claros, pelo PAC. Ora, foi uma luta incluirmos

Montes Claros no PAC, para termos os mesmos recursos que estão vindo para

Betim, Contagem, Belo Horizonte, Juiz de Fora, Uberaba, Uberlândia. Nesses

Municípios não ocorreram cortes, mas nos R$38.000.000,00 - orçamento de Montes

Claros no PAC - que seriam aplicados em Montes Claros para se fazer rede de

esgoto, saneamento básico e pavimentação na maioria dos bairros periféricos, houve

100% de corte. Ou seja, estou extremamente infeliz e insatisfeito neste momento.

Deve haver uma tomada de posição muito séria por parte dos Deputados Federais

votados no Norte de Minas - não só os que moram ali, porque nossos votos elegem

poucos Deputados do Norte de Minas e muitos de outras regiões que ali pedem

votos. Assim, é uma região que precisa urgentemente de uma mobilização dos

Deputados Federais por Minas Gerais, para se evitar a injustiça desse corte que
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acomete de morte a cidade de Montes claros e traz uma preocupação terrível aos

norte-mineiros, pois não teremos recursos do governo federal para combater a seca e

matar a sede dos norte-mineiros. Foram 100% de corte no Orçamento. É o Projeto

Robin Hood ao contrário: estão tirando recursos de uma região pobre e carente e

mantendo os recursos de outras regiões. Não quero que as outras regiões percam

seus recursos - talvez o “lobby” e a luta do parlamentares dessas regiões estejam

surtindo mais efeito -, mas não se pode cortar o dinheiro do povo do Norte de Minas,

dinheiro que seria usado para fazer pequenas barragens e adutoras e para perfurar

poços. Quem cortou não conhece a realidade da região, pois tirou o dinheiro da

Unimontes, que é uma universidade de integração, que está abrindo câmpus nas

cidades mais longínquas do Norte de Minas; tirou o dinheiro do turismo, que poderia

melhorar a renda do nosso povo e do nosso Estado; tirou o dinheiro do semiárido e

tirou o dinheiro de Montes Claros. Este é um dia de luto para nós, um dia triste. Mas

vamos procurar convocar, de certa maneira, os Deputados Federais, esta Casa e o

Governador Aécio Neves, para irmos ao Presidente Lula, que não deve estar

sabendo o que está acontecendo, porque sempre defende os mais fracos e as

regiões menos favorecidas. Não vamos permitir que se tire dinheiro de quem tem

pouco, de quem ganhou pouco, de quem historicamente foi pouco favorecido por

todos esses anos. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Exmo. Sr. Presidente Deputado Doutor Viana, público

presente e telespectadores da TV Assembleia, venho hoje fazer uma especial

homenagem ao aniversário de 98 anos de emancipação política da nossa querida

Contagem. Peço licença para ler o artigo da jornalista Goreti Araújo, na revista

“Cidade”, que faz um resumo da história desse importante Município. (- Lê:)

“No dia 30 de agosto, Contagem comemora 98 anos de emancipação político-

administrativa. Mas a história da cidade, localizada na zona metalúrgica de Minas

Gerais, começou mesmo há 308 anos, com a instalação de um posto fiscal da Coroa

portuguesa na região onde hoje é a sede da cidade. No local, também chamado de

posto de registro e de contagem, o movimento de gente e mercadorias, cargas e

tropas era intenso. Até que, por volta de 1701, um pequeno aglomerado de pessoas
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fixou pousada ao redor. Esse arraial não se expandiu como núcleo urbano e foi

desativado em 1759. Mas, paralela e simultaneamente a ele, existiu, a poucos metros

dali, a povoação de São Gonçalo da Contagem das Abóboras, surgida em torno da

capela com invocação daquele santo. O primeiro nome do povoado explica-se pela

devoção à imagem, trazida pelos bandeirantes, do santo português protetor dos

viajantes; ‘Contagem’ porque a capela ficava próxima ao posto de registro; e ‘das

Abóboras’ em razão de um ribeirão local assim apelidado.

O pequeno povoado da Contagem das Abóboras pertenceu à Comarca de Sabará

até 1901, quando foi incorporado ao Município de Santa Quitéria, atual Esmeraldas,

e, finalmente, emancipou-se em 30/8/1911, tornando-se o Município de Contagem.

Entretanto, em 1938, perdeu sua autonomia, passando à condição de distrito de

Betim, assim permanecendo por 10 anos. Mas, pela Lei nº 336, de 27/12/48,

Contagem retoma definitivamente sua condição de Município emancipado, ficando

seu território constituído da sede municipal. Nesses quase 100 anos de emancipação,

Contagem teve 21 Prefeitos, alguns deles eleitos para mais de um mandato e outros

que saíram antes do prazo, passando o cargo para o Vice. Marília Campos, primeira

mulher a ocupar o posto, cumpre seu segundo mandato, eleita para até dezembro de

2012.

Mesmo que nunca tenha sido um produtor por excelência de abóboras, o Município

de Contagem conseguiu conciliar as funções agropastoril e comercial durante os

séculos XVIII e XIX, até que, em meados do século XX, muda seu perfil econômico

para cidade industrial, ao passar a constar em estudos oficiais referentes à siderurgia

em Minas Gerais com a implantação do Parque Industrial. Localizado entre Belo

Horizonte e a sede de Contagem, o Parque Industrial, que, em 1941, passou a se

chamar Cidade Industrial Juventino Dias, em homenagem ao pai da moderna

industrialização de Minas Gerais, tem o formato de um hexágono, traçado inspirado

no Distrito Industrial de Camberra, na Austrália. Em 1955, já existiam 45 empresas

instaladas no local, considerado, então, o maior núcleo industrial de Minas Gerais.

Hoje Contagem possui seis distritos industriais. (...) Existem ainda outros distritos que

surgiram espontaneamente e são administrados pela Secretaria Municipal de

Desenvolvimento Urbano. (...)
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Atualmente, Contagem possui cerca de 3 mil indústrias - incluindo-se as 1.900

fábricas instaladas dentro dos distritos industriais -, 16 mil estabelecimentos

comerciais e 11 mil de serviços. O comércio, com importantes centros de compra

como Ceasa - segunda maior central de abastecimento do País -, Makro, Carrefour,

Big Shopping e Itaú Power Center, é o maior gerador de emprego. Mas a indústria

ocupa o primeiro lugar em arrecadação de impostos, impulsionando o

desenvolvimento dos setores comercial e de serviços.

Integrada aos Municípios que formam a Região Metropolitana de Belo Horizonte,

Contagem está localizada a 21km do Centro da Capital mineira.”

Nesta oportunidade, com esse pequeno relato da história da nossa querida

Contagem, quero fazer uma homenagem a todos os trabalhadores e trabalhadoras, a

todo o povo dessa região que, durante esses 308 anos de muito trabalho e

dedicação, construíram uma cidade, um povo, uma geração. Fica, portanto, a nossa

homenagem a todos os trabalhadores e trabalhadoras, ao nosso querido povo, aos

nossos amigos de Contagem.

Faço também uma homenagem especial à Prefeita Marília Campos, que vem

conduzindo o Município com muita firmeza, um comportamento ético exemplar e uma

visão desenvolvimentista sobre Contagem. Na pessoa da Prefeita Marília Campos,

parabenizo a todos que ajudaram a construir Contagem: empresários, comerciantes,

trabalhadores e trabalhadoras, juventude. O nosso registro de feliz aniversário à

nossa querida Contagem.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - 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
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A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 4.488 a 4.495/2009,

da Comissão de Turismo, 4.496/2009, da Comissão de Educação, e 4.497/2009, da

Comissão de Meio Ambiente. 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 do Trabalho - aprovação, na 17ª Reunião Ordinária,

em 26/8/2009, dos Requerimentos nºs 4.336 e 4.352/2009, do Deputado Duarte

Bechir, 4.363/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 4.366/2009, do Deputado

Wander Borges, e 4.376/2009, do Deputado Weliton Prado; de Assuntos Municipais -

aprovação, na 22ª Reunião Ordinária, em 26/8/2009, do Requerimento nº 4.394/2009,

do Deputado Doutor Viana; de Cultura - aprovação, na 17ª Reunião Ordinária, em

26/8/2009, dos Requerimentos nºs 4.347/2009, do Deputado Luiz Humberto Carneiro,

e 4.367 e 4.368/2009, do Deputado Wander Borges; de Minas e Energia - aprovação,

na 2ª Reunião Extraordinária, em 27/8/2009, do Requerimento nº 4.349/2009, do

Deputado Duarte Bechir; e de Meio Ambiente - aprovação, na 18ª Reunião Ordinária,

em 1º/9/2009, dos Projetos de Lei nºs 2.883/2008, do Deputado Luiz Humberto

Carneiro, e 3.363/2009, do Deputado Sargento Rodrigues; e dos Requerimentos nºs

4.415/2009, da Comissão de Direitos Humanos, 4.364/2009, do Deputado Duarte

Bechir, e 4.434/2009, 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 VIII

do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado Braulio Braz, solicitando

a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 3.122/2009 (Arquive-se o projeto.); nos

termos do inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado

Dalmo Ribeiro Silva e outros, solicitando a convocação de reunião especial para

homenagear a Escola Técnica de Eletrônica - ETE-FMC -, do Município de Santa Rita

do Sapucaí, pelos 50 anos de sua fundação; e, nos termos do inciso XVI do art. 232

do Regimento Interno, requerimento do Deputado André Quintão, solicitando a

inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei nº 3.515/2009.
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Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Assuntos Municipais, solicitando

ao Superintendente da Caixa Econômica Federal em Belo Horizonte, Sr. Rômulo

Martins, cópia dos contratos celebrados, por meio do Programa “Minha Casa, Minha

Vida”, para a construção de unidades habitacionais no Município de Contagem. Em

votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão Especial da Execução das Penas no Estado,

solicitando a suspensão dos seus trabalhos por até 30 dias. Em votação, o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Ruy Muniz, solicitando a palavra pelo art.

70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado

Gustavo Valadares. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de

15 minutos. Com a palavra, o Deputado Gustavo Valadares.

O Deputado Gustavo Valadares* - Sr. Presidente, Deputadas e Deputados, venho a

esta tribuna, nesta tarde, para tecer alguns comentários sobre o plano de metas e

resultados apresentado pelo Prefeito Márcio Lacerda para Belo Horizonte com dois

objetivos: concretizar 40 projetos até 2012, tirando-os do papel e fazendo com que se

tornem realidade, e estipular metas a serem cumpridas pela cidade de Belo Horizonte

e pelos seus governantes até 2030.

Na minha opinião, o primeiro ponto a ser comentado é que o Prefeito de Belo

Horizonte demonstra ter uma visão singular sobre o que é e o que deve ser hoje a

administração pública principalmente de uma cidade, de uma metrópole como Belo

Horizonte. Não há hoje como administrar uma grande cidade do mundo sem

planejamento a longo prazo.

Sr. Presidente, gostaria de abrir aqui um parêntese para parabenizar a Agência de

Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Hoje, pela manhã,

participei, com a Fundação Dom Cabral, de um seminário sobre a logística da nossa

metrópole, da RMBH. Todos os três palestrantes consideraram o planejamento

urbano como principal foco e objetivo de suas palestras. Aliás, o planejamento
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passou a ser a principal ferramenta para os gestores públicos atuais, bem como para

os que pretendem administrar grandes cidades. O Prefeito Márcio Lacerda tem

sensibilidade e já reconheceu ser esse um instrumento que precisa ser utilizado para

retirarmos Belo Horizonte do marasmo em que se encontra e o elevarmos a uma

posição de vanguarda nacional e até mundial.

Na semana passada, o Prefeito Márcio Lacerda apresentou um plano de metas,

com 40 projetos prioritários a serem implementados até 2012, com gerentes para

cada um deles e com uma coordenadora-geral do programa. Enfim, lança mão do

exemplo do choque de gestão implementado pelo Governador Aécio Neves em 2003,

durante seu primeiro mandato, e que hoje serve de referência para as grandes

cidades, para os grandes Estados, enfim, para todo o mundo. O Prefeito Márcio

Lacerda deixou de lado o superaparelhamento e a ideia de uma Prefeitura inerte,

herança maldita deixada pelo ex-Prefeito Fernando Pimentel, e pôs a mão na massa.

Por isso, gostaria de parabenizá-lo.

São inúmeros os pontos positivos. Considero que apenas alguns - esta é a opinião

deste parlamentar - devem ser trabalhados e aprimorados para que, em 2012,

tenhamos uma cidade melhor para se viver. Além do planejamento já claramente

exposto pelo novo Prefeito, citam-se, como pontos positivos, a integração

metropolitana e a visão do novo gestor público de Belo Horizonte. Não há como falar

no desenvolvimento de Belo Horizonte sem pensar no desenvolvimento de toda a

região metropolitana.

Belo Horizonte tem, aproximadamente, 2.500.000 habitantes, e a região

metropolitana chega a quase 5 milhões. Não há como se pensar em desenvolver Belo

Horizonte sem desenvolvermos também as outras 33 cidades da RMBH. Esse é um

ponto positivo, inclusive com disponibilização de recursos. A Prefeitura de Belo

Horizonte disponibilizará cerca de R$2.500.000,00 para elaboração de projetos,

visando à melhoria de infraestrutura e ao desenvolvimento da RMBH. Porém, mais

que isso, ela propõe a desburocratização, uma maior agilidade e um melhor

atendimento nos serviços da Prefeitura para o cidadão belo-horizontino - seja ele um

cidadão pessoa física comum ou esteja representando uma pessoa jurídica, uma

empresa.
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Hoje, nesta cidade, há uma herança da má gestão da Prefeitura. Qualquer

solicitação que antes se fazia demorava vários meses para ser atendida. Todavia o

Prefeito, de forma clara, vem estipular, como um dos 40 projetos a ser implementado

até 2012, a desburocratização, uma maior agilidade e um melhor atendimento ao

cidadão belo-horizontino.

Como tenho mais 9min20s, aproximadamente, de pronunciamento na tarde de hoje,

gostaria de me ater a alguns defeitos e pontos negativos que encontrei nesse plano

de metas. O Prefeito Márcio Lacerda sabe que as críticas que faço hoje, da tribuna

desta Casa, não são de quem faz oposição. Muito pelo contrário, reconheço a

liderança dada ao Prefeito pela população de Belo Horizonte para que ele possa fazer

o melhor possível e transformar nossa cidade em um lugar melhor para se viver.

Assim, os pontos abordados por mim aqui não são para serem criticados e jogados

aos quatro cantos de Belo Horizonte apenas como críticas ao plano de metas; na

verdade, são sugestões para que possamos aprimorá-lo.

O Prefeito Márcio Lacerda disse que a sua prioridade, na área de educação, era a

construção de 100 novas Unidades Municipais de Educação Infantil - Umeis -, já

existentes nesta cidade. Trata-se de um grande projeto, que, aliás, estava na

proposta de governo do candidato Márcio Lacerda, com quem disputei a eleição. No

entanto ele deixa de lado aquilo que entendo ser a prioridade da educação: escola

em tempo integral. Em Belo Horizonte, existe um programa da gestão passada com o

nome de Escola Integrada, mas que não é a escola integral, nem proporciona os

mesmos benefícios dela, apenas é similar. Ele toca no assunto do plano de metas,

“en passant”, e diz que quer ampliar o número de alunos que irão participar do

programa da escola integrada. Precisávamos colocar isso como principal meta na

área de educação em Belo Horizonte e universalizar o acesso à escola integral nesta

cidade. O aluno precisa ter o direito de ir à escola de manhã e sair somente no final

da tarde, com aulas curriculares, pela manhã, e extracurriculares, na parte da tarde,

definidas numa grande reunião conjunta, com a participação dos professores e

Diretores de cada escola, com os pais dos alunos, e até mesmo dos alunos. Essa

deveria ser uma prioridade na área de educação em Belo Horizonte, mas, pelo visto,

foi deixada em segundo plano. No entanto é um ponto que pode ser aprimorado pelo
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Prefeito Márcio Lacerda no seu plano de metas.

A área da mobilidade urbana já está recebendo maior aporte de recursos. E é bom

que se diga que são R$7.500.000.000,00 de recursos previstos para aplicação

nesses 40 projetos que têm de ficar prontos até 2012. Dessa quantia, 31% virão dos

cofres da Prefeitura, 31% de empréstimos, 10% do governo do Estado, 18% do

governo federal e 8% de PPP - parceria com a iniciativa privada. No entanto, a área

que recebe maior aporte de recursos é a da mobilidade urbana. Aí o Prefeito

apresenta, como prioridade, um programa criado na gestão passada com o nome de

Corta Caminho. Entende-se que esse projeto seja para, na verdade, tirar o tráfico do

Centro da Capital. Há um grande número de veículos que hoje passam pelo Centro

de Belo Horizonte para se deslocarem para outra região da nossa cidade.

O programa Corta Caminho pretende fazer com que os carros que vão, por

exemplo, da região Sul para a Norte, não tenham de passar pelo Centro da cidade,

diminuindo, assim, o congestionamento da região. Esse é o principal objetivo do

Corta Caminho.

Esse programa é interessante? Sim. O Prefeito Márcio Lacerda também estipula

como prioridade a construção de faixas exclusivas, nos principais corredores, para o

transporte coletivo. E ainda estipula uma meta: para que, até 2030, 70% da

população belo-horizontina esteja utilizando o transporte coletivo. Acho que essa é

uma meta até muito audaciosa, se levarmos em consideração a atual qualidade do

transporte coletivo oferecida à população desta cidade. Isso também é um ponto

importante.

O Prefeito de Belo Horizonte, representante de uma população de mais de dois

milhões e meio de habitantes, referência da região metropolitana de 5 milhões de

habitantes - por que não, do Estado, por estar administrando a maior cidade do

Estado -, não pode deixar de lado a questão do metrô, como fez na semana passada.

Ele jogou a responsabilidade das obras do metrô para o governo federal, os

Deputados Federais e Estaduais e os Vereadores, dizendo que precisam engajar-se,

estar todos unidos em prol do metrô; e lavou as mãos. O Prefeito de Belo Horizonte

tem mais força política do que todos os Deputados Federais e Estaduais e

Vereadores para cobrar do governo federal a aplicação de recursos no metrô de Belo
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Horizonte. Quem tem legitimidade, conferida por uma população de 2.500.000

habitantes, para cobrar isso do governo federal é o Prefeito de Belo Horizonte. Ele

precisa ter essa consciência, precisa ter consciência da importância do cargo que

exerce, do número de pessoas que ele representa.

Então, faço uma crítica construtiva ao Prefeito Márcio Lacerda: que não use mais

desse instrumento da desculpa de que isso é uma obrigação do governo federal. Não

é. É obrigação do gestor público de Belo Horizonte, do Prefeito da nossa cidade,

cobrar, reivindicar, 24 horas por dia, dinheiro para fazer o metrô de Belo Horizonte.

Na minha opinião, há um outro erro: em relação ao metrô, entre as prioridades, se

vierem os recursos pela boa vontade do governo federal - com boa vontade não virá,

pois não há boa vontade do governo federal, do Presidente Lula, para com Belo

Horizonte, na questão do metrô -, está a Linha 3, que liga a Savassi à Pampulha,

visando à Copa do Mundo. Escrevi um artigo, publicado no jornal “O Tempo”, em que

disse o seguinte: a Copa do Mundo tem de servir para deixar um legado às novas e

futuras gerações belo-horizontinas. Esse precisa ser o principal objetivo do Prefeito

de Belo Horizonte, visando à Copa de 2014, e não para receber turista. O turista tem

de vir aqui e viver o que vivemos. É claro que temos de aproveitar a oportunidade da

Copa de 2014 para trazer recursos e mais recursos para resolver inúmeros

problemas, mas temos de olhar primeiro a prioridade da população que vive, mora e

trabalha aqui. Por conta disso, neste momento, se tivéssemos de escolher entre a

Linha 2, que liga a estação do Calafate, que já existe, ao Barreiro, e a Linha 3, que

liga a Savassi à Pampulha, teríamos de ficar com a Linha 2. Essa é uma linha que já

está toda planejada, com o projeto executivo pronto, e a grande maioria dos terrenos

já estão desapropriados. Então, esse ponto precisa ser levado em consideração. A

Linha 2 do metrô tem de ter prioridade sobre a Linha 3, que ainda não tem projeto

pronto, que demanda um aporte financeiro maior, pois parte dela será subterrânea e

não atenderá o número de pessoas que a Linha 2 vai atender.

O Barreiro é o maior Distrito de Belo Horizonte, é uma área importante. Imaginem

quantas viagens de carro e de ônibus tiraríamos do trânsito diário de Belo Horizonte

se a Linha 2, do Calafate ao Barreiro, já estivesse funcionando. Então, esse é mais

um erro. O Prefeito precisa assumir a responsabilidade de ser o grande reivindicador
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do metrô. A Linha 2 precisa ter prioridade sobre a Linha 3.

Um outro aspecto é que o Prefeito fala da segurança da cidade e estipula meta de

redução de 39,4% do número de homicídios para cada 100 mil habitantes, o que já

ocorre; 25% para cada 100 mil habitantes em 2015; e para 10% para cada 100 mil

habitantes em 2030. Mas, quando estudamos o plano de metas para saber o que ele

está fazendo para resolver o problema da segurança, percebemos que está

ampliando o programa Olho Vivo, de câmeras de vigilância. O programa traz

resultados, traz um sentimento de segurança maior para os cidadãos que transitam

na região onde há instalação das câmeras, mas isso não resolve o problema.

Na campanha passada, disse que não há mais que falar em investimentos apenas

em saúde, educação, infraestrutura, para resolver, em contrapartida, o problema da

segurança. Hoje o Prefeito de uma grande cidade precisa assumir a responsabilidade

de ser o coordenador, o grande gerente do programa de segurança pública da sua

cidade. E o Prefeito Márcio Lacerda precisaria criar um gabinete conjunto, como fez o

governo do Estado com as Polícias Civil e Militar, aportando recursos para um

trabalho entre a Guarda Municipal, que precisa trabalhar subsidiariamente com as

Polícias Civil e Militar. Por que não criarmos uma estrutura comum para atender a

população de Belo Horizonte e resolver o problema da segurança? O Prefeito não

pode usar apenas o programa Olho Vivo para solucionar tal problema. Não. Para que

a segurança seja prioridade em Belo Horizonte, ele precisa assumir um papel de

destaque na coordenação desse trabalho. Na minha opinião, esse também é um

aspecto que precisa ser aprimorado. Existem outros, é claro.

É uma pena que só tive 15 minutos para falar. Retornarei à tribuna ainda esta

semana para complementar os meus comentários a respeito do plano de metas. O

mais importante é que a população de Belo Horizonte precisa ter consciência de que

a Prefeitura está, sim, em boas mãos.

O Prefeito é um homem sério, de bem, capacitado, um empresário respeitado e

bem-sucedido, imbuído de boas intenções. É preciso melhorar, aprimorar aquilo que

vem sendo feito, mas muita coisa boa já foi feita. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Almir Paraca, solicitando
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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* - Sr. Presidente, retomo a tribuna para fazer um registro

importante. A semana passada foi de muitas atividades na festa de aniversário de

Contagem, que começou com a Prefeita Marília Campos inaugurando a nova sede da

Regional Industrial, um prédio novo na Rua Tiradentes. Houve atividades importantes

no ginásio poliesportivo, com o jogo entre o Sada Cruzeiro e o Minas Tênis Clube,

com grande participação da população de Contagem. Além disso, tivemos um

importante passeio ciclístico na Avenida João César de Oliveira, que reuniu mais de 4

mil ciclistas pelas ruas da cidade, numa belíssima manhã de domingo.

Também houve duas inaugurações importantes. A Prefeita entregou à comunidade

o Conjunto Habitacional Beatriz, com 64 unidades de apartamentos de dois e três

quartos, dentro do programa Minha Casa, Minha Vida, um investimento direto da

Prefeitura de Contagem em parceria com o governo do Presidente Lula que contou

com uma ajuda especial da Ministra Dilma Rousseff. Contagem é a primeira cidade a

fazer a entrega de unidades habitacionais dentro do Minha Casa, Minha Vida.

Também entregou como presente de aniversário da cidade o túnel de integração que

liga a região do Água Branca à região de Contagem, esperado há mais de 40 anos, e

que vai reduzir o percurso de interligação entre os dois lados da BR-040 em 15km. É

a obra de integração da cidade de Contagem.

A Prefeita também tem garantido investimentos para a revitalização da Avenida

Alvarenga Peixoto, que está em pleno andamento, e a construção da pista de

caminhada no começo dessa avenida. A Prefeita e sua equipe têm desempenhado

um belíssimo trabalho.

Recentemente chegamos de uma audiência marcada pelos Deputados Durval

Ângelo e Ademir Lucas, com a presença do Vice-Governador Antonio Anastasia, do

nosso Procurador-Geral, Dr. Zulman Galdino, e da Prefeita Marília Campos. Fomos

ao Vice-Governador pedir um reforço para agilizar o orçamento e iniciar a construção

do fórum de Contagem. Contagem espera esse fórum há muito. Fizemos esse apelo

ao Vice-Governador para que também intercedesse junto ao Desembargador Sérgio
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Resende e fortalecesse a importância da construção desse fórum para Contagem,

segunda maior comarca do Estado, que tem um grande volume de processos e, aliás,

uma grande arrecadação, especialmente nas Varas de Fazenda Pública, tanto a

municipal quanto a estadual. Isso reforça o caixa do Estado, e é fundamental

construirmos urgentemente esse fórum. Estivemos lá os três Deputados, Durval

Ângelo, Ademir Lucas e Carlin Moura, com a nossa Prefeita, para fazer essa

reivindicação. Mais uma vez quero parabenizar a Prefeita Marília Campos.

Nesse tempo que me resta, Presidente, quero fazer alusão a um fato que considero

de fundamental importância para o desenvolvimento do nosso país, para o

desenvolvimento da nossa economia. Foi o lançamento do marco regulatório da

camada do pré-sal feito ontem pelo nosso Presidente da República, Luiz Inácio Lula

da Silva. Esse fato merece um registro e uma atenção especial por parte de toda a

população de Minas Gerais e do Brasil. O pré-sal é “patrimônio da União, riqueza do

Brasil e passaporte para o nosso futuro”, disse o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva

nessa segunda-feira, ao encaminhar sua proposta para a megajazida petrolífera. Em

um dia histórico, Lula não recorreu aos improvisos que costumam constar em suas

declarações mais incisivas. Porém, o longo discurso lido e medido nem por isso foi

menos politizado: de olho no petróleo, mas também na história.

“Não se pode ainda dizer com certeza quantos bilhões de barris o pré-sal

acrescentará às reservas brasileiras. Mas já se pode dizer, com toda segurança, que

ele colocará o Brasil entre os países com maiores reservas de petróleo do mundo”,

previu o Presidente. As estimativas sobre o tamanho do pré-sal variam muito,

chegando a 70 bilhões e até 100 bilhões de barris. O governo, por enquanto, trabalha

sobriamente com uma cifra de 50 bilhões de barris por ano.

Uma das passagens mais fortes marcou as diferenças com a administração de

Fernando Henrique Cardoso. Sem citar nomes, Lula disse que em 1997, quando se

estabeleceram as atuais regras petrolíferas, “o mundo vivia um contexto em que os

adoradores do mercado estavam em alta e tudo que se referisse à presença do

Estado na economia estava em baixa”. Altas personalidades naqueles anos

chegaram a dizer que a Petrobras era um dinossauro - mais precisamente, o último

dinossauro a ser desmantelado no País. E, se não fosse a forte reação da sociedade,
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teriam até trocado o nome da empresa. Em vez de Petrobras, com a marca do Brasil

no nome, a companhia passaria a ser a Petrobrax - sabe-se lá o que esse xis queria

dizer nos planos de alguns exterminadores do futuro.” São palavras do Presidente

Lula, no seu discurso. “Foram tempos de pensamento subalterno. O País tinha

deixado de acreditar em si mesmo. Na economia, campeava o desalento. O Brasil

não conseguia crescer, sofria com altas taxas de juros, de desemprego e juros

estratosféricos, apresentava dívida externa elevadíssima e praticamente não tinha

reservas internacionais. Volta e meia quebrava, sendo obrigado a pedir ao FMI ajuda,

que chegava sempre acompanhada de um monte de imposições. Além disso, não

produzíamos o petróleo necessário para nosso consumo. Ferida, desestimulada e

desorientada, a Petrobras vivia um momento muito difícil”, continua dizendo o

Presidente Lula. “Hoje vivemos um quadro inteiramente diferente”. O Presidente

destacou a crise global, em que “os países e os povos descobriram que, sem

regulação e fiscalização do Estado, o deus-mercado é capaz de afundar o mundo

num abrir e fechar de olhos”. O Presidente valorizou “o papel do Estado como

regulador e fiscalizador” e voltou a citar os feitos de seu governo na economia e, em

especial, na Petrobras. “Em suma, os tempos e o ambiente no mundo são outros. A

situação da economia brasileira é outra. O Brasil e o prestígio do Brasil são outros. A

Petrobras é outra. E outra também é a situação do mercado de petróleo”, resumiu

Lula. Para o Presidente, e isto é o mais importante, a riqueza do pré-sal, “bem-

explorada e bem-administrada, pode impulsionar grandes transformações no Brasil,

consolidando a mudança de patamar de nossa economia e a melhoria das condições

de vida de nosso povo. Mas o pré-sal também apresenta perigos e desafios”, advertiu

o Presidente e lembrou a sina de “países pobres que descobriram muito petróleo,

mas continuaram pobres, pois o que era uma dádiva transformou-se numa verdadeira

maldição”. Para evitar esse risco, o Presidente determinou três diretrizes básicas, que

orientam projetos de lei enviados ao Congresso Nacional. “Primeira: o petróleo e o

gás pertencem a todo o povo brasileiro”. Portanto, “a maior parte da renda gerada”

permanecerá nas mãos do povo. “A segunda diretriz é de que o Brasil não vai se

transformar num mero exportador de óleo cru”. Exportará gasolina, óleo “diesel” e

produtos petroquímicos, “que valem muito mais”, geram empregos e “uma poderosa
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indústria fornecedora dos equipamentos e serviços”. Vale lembrar que, em Minas

Gerais, o mesmo acontece com o nosso minério. Muitas vezes, ele é exportado na

forma bruta. Sem a sua transformação industrial, acabamos perdendo dinheiro; Minas

acaba perdendo divisa, porque o minério de Minas é exportada na forma “in natura”

para o mercado internacional. “A terceira diretriz: não vamos nos deslumbrar e sair

por aí como novos ricos, torrando dinheiro em bobagens. O pré-sal é um passaporte

para o futuro. Sua principal destinação deve ser a educação das novas gerações, a

cultura, o meio ambiente, o combate à pobreza e uma aposta no conhecimento

científico e tecnológico, por meio da inovação. Vamos investir seus recursos naquilo

que temos de mais precioso e promissor: nossos filhos, nossos netos, nosso futuro”.

Com esses objetivos, Lula defendeu a mudança do marco regulatório para o pré-

sal. “Seria um grave erro manter na área do pré-sal, de baixíssimo risco e grande

rentabilidade, o modelo de concessões, apropriado apenas para blocos de grande

risco exploratório e baixa rentabilidade”, afirmou o Presidente. E justificou assim a

adoção do sistema de partilha, em que “a União continuará dona da maior parte do

petróleo e do gás”. Segundo Lula, o modelo de partilha permitirá ao Estado controlar

o processo de produção e calibrar seu ritmo “de acordo com os interesses nacionais,

sem se subordinar às exigências do mercado”. Também, em seu discurso, rendeu

várias homenagens aos lutadores pelo petróleo no passado, “chamados de fanáticos

e maníacos, de lunáticos”, como o nosso saudoso escritor do Sítio do Pica-Pau

Amarelo, o grande lutador pela campanha “O petróleo é nosso”, em 1950, Monteiro

Lobato. E também rendeu homenagem aos “que saíram às ruas em todo o País, na

campanha ‘O petróleo é nosso’, uma batalha travada em condições duríssimas. Basta

ler os jornais da época, alguns em circulação até hoje, que ridicularizavam a

campanha nacionalista. E eu digo: bendito nacionalismo que permitiu que as riquezas

da Nação permanecessem em nossas mãos”, disse Lula, alfinetando a mídia de hoje,

que ainda insiste em querer liquidar as riquezas do nosso subsolo, as riquezas do

nosso país.

Continuou o Presidente, em seu pronunciamento: “Rendo homenagem muito

especial, por fim, a todos os que defenderam a Petrobras quando a empresa passou

a ser tratada como uma herança maldita do período jurássico. Benditos amigos e
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companheiros do dinossauro, que sobreviveu à extinção, deu a volta por cima,

mostrou o seu valor e descobriu o pré-sal - patrimônio da União, riqueza do Brasil e

passaporte para o nosso futuro. Olho para trás e vejo que há algo em comum em

todos esses momentos, algo que unifica e dá sentido a essa caminhada, algo que nos

trouxe até aqui e ao dia de hoje: é, sinceramente, a capacidade do povo brasileiro de

acreditar em si mesmo e no nosso país. Foi em meio à descrença de tantos que

querem falar em seu nome - o povo -, principalmente ao povo devemos este

momento atual. É como se houvesse uma mão invisível - não a do mercado, da qual

já falaram tanto, mas outra, bem mais sábia e permanente, a mão do povo -, tecendo

nosso destino e construindo nosso futuro”.

Sábias palavras do Presidente Lula ao fazer o lançamento do marco regulatório do

pré-sal. Talvez seja um dos momentos mais importantes da história contemporânea

do Brasil. Com certeza, essa riqueza, construída pelo povo brasileiro, que é a

Petrobras, e essa descoberta de tantas dádivas, que é o pré-sal, sem dúvida alguma,

ajudará no crescimento e no desenvolvimento do País, ajudará a melhorar os

indicadores de renda, de produção tecnológica, de educação e, especialmente, os

indicadores da saúde do nosso povo. Parabéns ao Presidente Lula.

Neste momento, faço um apelo muito especial ao Congresso Nacional, à Bancada

de Oposição do PSDB e do Democratas, para que siga o exemplo da Bancada de

Oposição de Minas Gerais, composta pelo PT e pelo PCdoB. Isso porque aqui, na

Assembleia de Minas, a tudo o que é de interesse do povo de Minas Gerais e do

nosso Estado não fazemos oposição. Espero que a Bancada do PSDB e do

Democratas não venha fazer, mais uma vez, oposição ao povo brasileiro, oposição ao

futuro do Brasil. Fica o nosso apelo. Estaremos de olho, para que isso não aconteça

em Brasília. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - 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.
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O Deputado Getúlio Neiva - Caro Presidente José Henrique, Deputados,

Deputadas, telespectadores; este instante e essa fala me possibilitam demonstrar

meu contentamento com o Governador Aécio Neves pela decisão de honrar o

compromisso assumido no ano passado de, neste exercício de 2009, outorgar

recursos para que as Associações Microrregionais de Municípios possam equipar-se,

reorganizar-se para um aproveitamento melhor dos recursos públicos destinados

tanto pelo governo estadual quanto pelo governo federal. Justifico esta homenagem,

este agradecimento ao Governador Aécio Neves mostrando que, em toda a Minas

Gerais - e quiçá em todo o Brasil -, milhões e milhões em recursos direcionados pelo

governo federal, ou mesmo pelo governo do Estado, foram perdidos pelos Prefeitos

do nosso país, em consequência das más condições financeiras das pequenas

Prefeituras, impossibilitadas de manter um corpo técnico capaz de elaborar os

projetos e suplantar as dificuldades da burocracia federal e estadual.

Hoje assistimos a um quadro muito triste. Nós, os Deputados Estaduais, os

Deputados Federais, e também os Senadores, com suas emendas aos Orçamentos

federal e estadual, corremos o risco de não ver esses recursos aproveitados pelos

Prefeitos, em consequência da falta de competência da administração municipal em

elaborar os projetos dentro das minúcias da Lei nº 6.666, e sobretudo da Lei de

Responsabilidade Fiscal ou mesmo do papelório burocrático que é exigido de cada

Prefeito.

Lembro-me do tempo em que Baldonedo Arthur Napoleão trabalhava na Supam em

Minas Gerais, no governo Francelino Pereira, quando começávamos a estruturação

das Associações Microrregionais de Municípios. Nessa oportunidade, enxergávamos

que as Associações Microrregionais de Municípios seriam um instrumento que

possibilitariam aos pequenos Municípios ter corpo técnico capaz e eficiente para

elaborar projetos em busca de recursos extraorçamentários municipais e poder

assessorar-se de maneira condizente para buscar recursos federais.

No início deste ano, aqui, desta tribuna, comentei o fato lamentável de que apenas

os Vales do Jequitinhonha e do Mucuri perderam cerca de R$14.500.000,00 do PAC,

por falta de projeto. Por falta de projeto, todos os Prefeitos de pequenas cidades

estão em situação precária, difícil, sem conseguir alavancar esses recursos que lhes
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são destinados, seja por meio de programas especiais de governo ou habilitações

que podem ser feitas em operações de crédito, como também por emendas

parlamentares, que não são aproveitadas em consequência da falta de projetos. O

Governador do Estado houve por bem determinar que houvesse uma pequena ajuda

para que essas associações microrregionais pudessem se reorganizar.

Gostaria de antecipar o que deve acontecer nos próximos dias: o governo do

Estado, atendendo a um apelo que fizemos pessoalmente, a indicações e discursos

que fizemos no Plenário, deverá determinar a disponibilidade de recurso da ordem de

R$1.000.000,00 para cada associação microrregional do nosso Estado.

Nessa quarta-feira, teremos aqui a presença dos Prefeitos da Associação dos

Municípios do Médio Jequitinhonha, reunidos com o Vice-Governador Antônio

Augusto Anastasia, para reclamarem da falta de instrumentos para o

desenvolvimento de projetos em nível municipal. Antecipo, então, uma decisão de

governo, que colocará esses recursos à disposição das associações microrregionais:

da Amaje, da Ameje, da Ambaj, da Amuc.

Essas associações receberão do governo do Estado uma ajuda financeira suficiente

para contratar mais técnicos, elaborar e contratar projetos com o objetivo de não mais

perderem recursos, como têm sido perdidos ao longo do tempo.

Agradeço ao Vice-Governador Antonio Augusto Anastasia, que nos receberá,

quando certamente essa notícia será clareada. Todavia nossa reunião tem também

outros propósitos. O primeiro deles visa solicitar ao Vice-Governador atenção

especial, com sua presença de governo, para criar, em Teófilo Otôni, a Supram,

órgão da Secretaria do Meio Ambiente - Semad - para conceder licenças para

projetos, para desmatamentos e ambientais de um modo geral. Não justifica mais

alguém sair de Salto da Divisa, de Santo Antônio do Jacinto, ultrapassar todo o Vale

do Jequitinhonha e o Vale do Mucuri, para chegar ao Vale do Rio Doce a fim de

requerer uma simples licença ambiental para desmatamento de 1ha para plantar

feijão.

Outra providência importante que solicitaremos ao Vice-Governador, nessa reunião

com os Prefeitos da Ameje, é que nos ajude a promover a unidade entre a Amaje, a

Ameje, a Ambaj e a Amuc, associações microrregionais que unem o Vale do
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Jequitinhonha e o Vale do Mucuri. Queremos que essas quatro unidades criem uma

federação para fazer funcionar especialmente dois projetos. O primeiro deles é a

Mesovales, um organismo federal, de cuja criação participei em 2004. Sua sede está

estabelecida em Araçuaí, mas não funciona. Precisamos organizar-nos para

aproveitar esse organismo federal, que não é apenas do Vale do Jequitinhonha e do

Vale do Mucuri, no Estado de Minas Gerais. Ele ultrapassa nossas fronteiras, vai aos

Estados do Espírito Santo e da Bahia, na foz dos nossos rios.

Há outro instituto criado em 2005, de cuja criação também participei, no território do

Mucuri. Recentemente foi criado um programa chamado Território do Jequitinhonha.

Esses dois programas estão necessitando de amparo técnico, sobretudo de

estímulos, para que possamos, por meio deles, obter os recursos necessários para

que as nossas Prefeituras e os nossos Municípios evoluam.

A audiência com o Vice-Governador Anastasia, nesta quarta-feira, é

importantíssima para as regiões do Mucuri e do Jequitinhonha, a fim de termos

algumas substâncias a mais, além dos recursos financeiros que vamos solicitar, da

ordem de R$1.000.000,00, para cada associação microrregional reorganizar-se na

busca de projetos e para salvar recursos que estão quase perdidos, como os do PAC

do governo federal, de cerca de R$14.500.000,00. Perderemos esse recurso se não

conseguirmos montar os projetos para as Prefeituras da nossa região.

Sr. Presidente, nessa reunião com o Vice-Governador, abordaremos um tema

importantíssimo, o início da exploração, a partir de 2011, da megajazida de minério

de ferro da região de Salinas, Grão-Mogol e Porteirinha. Mostraremos a ele a

necessidade de aquela região ter a assessoria do governo do Estado, por meio da

Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, ou mesmo de outra Secretaria, para

que tenhamos geólogos, que nos ajudarão a avaliar melhor as jazidas de estanho, de

chumbo, de tório, de bário e de lítio, existentes naquela região, além das jazidas

afloradas de calcário, de caulim e de granitos, já produzidos na região.

Precisamos aprofundar-nos nessa discussão. Parte importante foi feita em 1995,

quando fui Secretário Adjunto de Estado de Recursos Minerais. Fizemos um

mapeamento geológico, chamado Projeto Leste. Agora, é preciso minuciar, detalhar

essas jazidas, para que possamos lutar com mais objetividade. O projeto do novo
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consórcio, que se chama Novo Horizonte, é formado pela Miba, Transminas, Vale do

Rio Doce, Companhia Siderúrgica Nacional e Votorantim. São empresas enormes e

até internacionais da área de mineração.

Essas empresas se propõem a construir naquela região uma ferrovia, que,

conforme esperamos, não deve atender apenas àquela mina, já que várias outras

poderão ser criadas de Jenipapo de Minas a Malacacheta, passando por Capelinha e

Água Boa, subindo a região de Salto da Divisa, descendo até a região de Carlos

Chagas e Nanuque, para termos a garantia do transporte de mercadorias pesadas

que serão produzidas. Hoje vemo-nos diante do grave drama, já denunciado aqui por

mim, várias vezes, de não podermos mais transportar o granito produzido em nossa

região. O Estado já começou a colocar balanças nas estradas do Proacesso que não

suportam o peso do granito a ser transportado em grandes carretas. É necessária

uma luta mais intensa.

Na reunião com o Vice-Governador, caro Presidente, iremos expor a necessidade

de o Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Econômico, ajudar-nos na luta para que a implantação da ferrovia se dê

paulatinamente ou imediatamente após o início da exploração dessa grande jazida de

minério de ferro da região de Salinas, Grão Mogol e Porteirinha. Sr. Presidente,

estamos convencidos de que outros aspectos poderão ser explorados a partir da

estrada de ferro. Temos convicção de que a redenção do Mucuri e do Jequitinhonha

está na exploração mineral, e não apenas naquela imagem bonita que se fez da

cidade de Teófilo Otôni, capital mundial das pedras preciosas. Realmente há lá 1.722

lapidações e um comércio abundante de gemas preciosas. A tradição da nossa

lapidação foi herdada da colonização alemã. É importante, sim, o setor de pedras

preciosas; estamos assentados sobre a maior província pegmatítica da América. Mais

importante que isso são os minérios pesados que poderão ser ainda buscados e

minerados na região. A reunião que faremos com os Prefeitos do Médio

Jequitinhonha terá vários objetivos, entre os quais citamos alguns específicos: criação

da Supram para não precisarmos viajar tanto a fim de conseguirmos as licenças

ambientais; transferência da sede da Ruralminas de Governador Valadares para

Teófilo Otôni para atender melhor os Vales do Mucuri e do Jequitinhonha. Não há
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razão para a Ruralminas, cujos projetos estão voltados para a construção de

pequenas barragens e 95% dos seus serviços estão nos Vales do Mucuri e do

Jequitinhonha, estar sediada em Governador Valadares, enquanto em Teófilo Otôni

há um prédio da própria Ruralminas, onde funciona outro órgão do governo.

Sr. Presidente, faremos esses apelos ao Vice-Governador para, ao invés de

ficarmos mendigando pequenos recursos para ajudar essa ou aquela cidade,

oferecermos certa independência àquela região, uma melhoria na condição de vida

do seu povo, dando-lhes oportunidade de emprego. Só para se ter uma idéia - isso

não foi ainda exposto de forma clara -, essa primeira mina viabilizará a criação de 3

mil empregos diretos imediatamente. Mas a grande jazida de minério de ferro, que,

conforme cálculos, tem 12.000.000.000t, segundo os próprios geólogos e técnicos,

poderá crescer até atingir cerca de 20.000.000.000t, transformando-se na segunda

maior jazida de minério de ferro do mundo. Enquanto isso estiver sendo feito e outras

minas estiverem sendo abertas, a projeção, com a estrada de ferro e o transporte

desse minério, é atingirmos, ao longo do período de implantação das minas da

estrada de ferro e do porto, cerca de 10 mil empregos diretos em uma região que é

tida como pobre, mas, na verdade, suas riquezas estão enterradas no nosso chão.

Sr. Presidente, é bom advertirmos aqui, do Plenário desta Casa, que a nossa região

está cansada de pedir esmola, ou seja, está cansada de pedir ajuda “pelo amor de

Deus”. Chega! É preciso termos espírito altaneiro, é necessário dispormos de

independência para dizer que não queremos mais nos humilhar diante de esmolas,

visto que elas não nos redimem, mas nos oprimem. É preciso que nos deem a

oportunidade para trabalharmos. Temos riquezas em nosso subsolo, e elas são de

caráter nacional; não podemos deixar de aproveitá-las. É claro que devemos fazê-lo

levando em conta o controle do meio ambiente, isto é, de forma ambientalmente

correta. Devemos aproveitar essas riquezas e oferecer ao nosso povo, à nossa gente,

a oportunidade de trabalhar e ganhar o pão, com o suor do seu próprio rosto.

Com essa imagem - bíblica, meu caro Presidente -, concluo o meu pronunciamento

dizendo que os Vales do Mucuri e do Jequitinhonha, finalmente, encontraram a porta

para a sua redenção. É preciso que nós, Deputados que temos essa origem humilde,

como V. Exa. - que trabalha pelos mais necessitados e defende os mais pobres -,
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ajudemos a abrir essas portas para que a redenção chegue, de fato, aos mais

carentes, àquelas milhares de famílias que necessitam de trabalho, para que elas não

precisem nunca mais voltar a viajar para o corte da cana e para a apanha do café, e

para que possamos, ali mesmo, produzir as nossas riquezas e gerar empregos para

os nossos concidadãos. Isso fará com que, orgulhosamente, num futuro muito

próximo, os Vales do Mucuri e do Jequitinhonha possam dizer que são tão

independentes quanto o Triângulo e tão livres como o Sul de Minas, já que podem

cuidar do próprio sustento e gerar a própria riqueza.

Todas aquelas histórias que contamos aqui são de uma região que está, no mapa

de Minas, acima do Paralelo 18, possui 38% do território, 18% da população do

Estado e conta com apenas 8% do retorno das verbas públicas, especialmente do

ICMS, o que significa que quase 40% do território mineiro recebe do governo do

Estado apenas 8% da sua economia. É preciso modificar e trabalhar esse aspecto, e,

para trabalhá-lo, a estrada de ferro, pela qual tenho lutado tanto, agora se avizinha, a

partir de 2011.

Entretanto, ainda é preciso lutar para que o próprio Estado, por meio da sua

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, acelere o seu entendimento com as

empresas para impedir que a exploração, a lavra, a terraplanagem, as instalações, ou

seja, a própria mina comece a ser preparada sem antes começar o traçado da

estrada de ferro. Que esse traçado seja discutido para não se fazer uma estrada de

ferro que atenda apenas à mineração daquela empresa ou a todo o conjunto de

mineração possível nos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri. Podemos até aproveitar

o traçado da antiga Estrada de Ferro Bahia-Minas em algumas partes.

Para a integração de Minas Gerais é necessário redimir essa região mais carente.

Não há a possibilidade de um Estado como o nosso, tão importante para o Brasil,

continuar com regiões tão diferenciadas. É necessário que as muitas Minas sejam

aglutinadas numa só Minas Gerais, toda ela plena de riquezas, de oportunidade e de

felicidade para o seu povo. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela paciência de me

permitir ultrapassar o tempo determinado pela Mesa.

O Sr. Presidente (Deputado Carlin Moura) - Parabenizo o Deputado Getúlio Neiva

pelas sábias e oportunas palavras com que, muito apropriadamente, faz a defesa
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desses valorosos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Carlin Moura) - 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 3.441 e 3.480/2009 e, em 2º turno, dos Projetos

de Lei nºs 3.163, 3.210 e 3.338/2009, uma vez que permaneceram em ordem do dia

por seis reuniões.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 2, 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 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 19.230, EM

26/8/2009

Às 9h56min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Juarez Távora,

Lafayette de Andrada e Gil Pereira, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente “ad hoc”, Deputado Lafayette de Andrada, declara

aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião.

A Presidência informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-

Presidente da Comissão. A seguir, determina a distribuição das cédulas de votação

devidamente rubricadas e convida o Deputado Gil Pereira para atuar como

escrutinador. Feita a votação e a contagem dos votos, o escrutinador anuncia que

foram registradas três cédulas de votação, e que os Deputados Juarez Távora e Zé

Maia tiveram três votos cada um para os cargos de Presidente e Vice-Presidente,

respectivamente. Em seguida, o Presidente “ad hoc” faz a proclamação dos eleitos,

declara empossado como Presidente o Deputado Juarez Távora e passa-lhe a
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Presidência. O Deputado Juarez Távora agradece a escolha de seu nome, informa

que o Vice-Presidente eleito será empossado na próxima reunião e designa o

Deputado Lafayette de Andrada relator da matéria. Cumprida a finalidade da reunião,

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

Comissão para a próxima reunião extraordinária com edital a ser publicado,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de setembro de 2009.

Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco - Duarte Bechir.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 19.219

Comissão Especial

Relatório

O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o art. 90, VIII,

combinado com o art. 70, II, da Constituição Estadual, opôs veto parcial à Proposição

de Lei nº 19.219, que institui a Política Estadual do Livro.

Por meio da Mensagem nº 392/2009, publicada no “Diário do Legislativo” de

13/8/2009, o Chefe do Poder Executivo encaminhou, para apreciação desta Casa, as

razões do veto.

Cumpridas as formalidades regimentais, a proposição foi distribuída a esta

Comissão Especial para receber parecer, conforme determina o art. 222, combinado

com o art. 111, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Governador do Estado opôs veto incidente sobre dispositivo da proposição em

comento, que estatui consignação de verba no orçamento anual para a manutenção

de bibliotecas públicas e para a aquisição de livros, conforme determina o art. 16 da

Lei Federal nº 10.753, de 30/10/2003.

De acordo com as razões do veto, fundamentadas em manifestação da Secretaria

de Estado de Cultura, o art. 5º da proposição em epígrafe seria inconstitucional, uma

vez que, ao prever a consignação de dotação orçamentária para o cumprimento dos

objetivos nele determinados, estaria invadindo a competência exclusiva do
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Governador para a fixação de despesas no orçamento anual, contrariando, assim, o

disposto no inciso III do art. 165 da Constituição da República.

Ponderamos, nesta oportunidade, que o artigo objeto do veto parcial não especifica

a consignação orçamentária a ser efetuada pelo Poder Executivo. Ele tem um caráter

genérico e indicativo, ficando a critério daquele Poder o detalhamento dos projetos e

atividades que têm por finalidade a manutenção de bibliotecas. Dessa forma, o que

efetivará a consignação de recursos com tal objetivo é a previsão de programas,

projetos ou atividades nos planos governamentais, na Lei de Diretrizes Orçamentárias

e na Lei Orçamentária Anual.

Assim, o Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – prevê, por exemplo,

no Programa 118 – Gestão e Disseminação da Informação Cultural –, diversas ações

destinadas à gestão das bibliotecas públicas mineiras e de seus acervos, como a

coordenação do sistema Estadual de Bibliotecas Públicas Municipais, a prestação de

serviços aos usuários das bibliotecas da Superintendência de Bibliotecas Públicas e a

gestão do acervo dessa Superintendência.

Pelos motivos apresentados, não compartilhamos integralmente com as razões do

veto, considerando a intenção do legislador de indicar recursos que efetivem a

criação da política estadual do livro.

Por outro lado, reconhecemos a competência institucional do Poder Executivo para

elaborar planos e projetos no âmbito da administração pública, consignando-os no

orçamento anual, que tem como parâmetros o PPAG e a Lei de Diretrizes

Orçamentárias. Ao Poder Legislativo caberia intervir na gestão desses planos e

projetos quando da apreciação das leis orçamentárias, por meio da apresentação de

emendas.

Por essa razão, esta Comissão manifesta sua concordância com o posicionamento

assumido pelo Governador do Estado.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela manutenção do Veto Parcial à Proposição de

Lei nº 19.219.

Sala das Comissões, 2 de setembro de 2009.

Ana Maria Resende, Presidente - Gláucia Brandão, relatora - Tenente Lúcio.
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PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 19.230

Comissão Especial

Relatório

O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe é conferida no art. 90, VIII,

combinado com o art. 70, II, da Constituição do Estado, opôs veto parcial à

proposição de lei em epígrafe, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei

orçamentária para o exercício financeiro de 2010.

As razões do veto foram encaminhadas por meio da Mensagem nº 393/2009,

publicada no “Diário do Legislativo” de 13/8/2009.

Constituída esta Comissão, nos termos do art. 222, combinado com o art. 111, I,

“b”, do Regimento Interno, compete-nos examinar o veto e sobre ele emitir parecer.

Fundamentação

O dispositivo vetado - art. 57 da proposição em epígrafe - resultou de emenda de 1º

turno apresentada por esta Casa ao projeto de lei original, de autoria do Chefe do

Executivo. Tal dispositivo veda 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.

Segundo as razões apresentadas pelo Governador, “o veto se assenta na

abrangência que o dispositivo assume e nas dificuldades operacionais geradas para

seu cumprimento”. Conforme explicado pelo Governador, a interpretação do

dispositivo “sobre 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”. Como algumas políticas

públicas dependem do repasse de recursos estaduais para Municípios e entidades,

essa exigência impediria que essas políticas fossem postas em prática, pois a

eficiência do processo, princípio constitucional consagrado pelo art. 37 da

Constituição Federal e referendado pelo art. 13 da Constituição Estadual, seria

golpeada “por interpretação anômala do dispositivo em pauta”. O Chefe do Executivo

deu exemplos de políticas que seriam prejudicadas por essa interpretação: a política

estadual de saúde, a assistência social e a realização de obras de infraestrutura nos

Municípios, principalmente na época das chuvas.
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Destacamos que o art. 4º, I, “f”, da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000 - Lei

de Responsabilidade Fiscal - LRF - estabelece que a Lei de Diretrizes Orçamentárias

- LDO - deve dispor sobre as “condições e exigências para transferências de recursos

a entidades públicas e privadas”. Neste sentido, a LDO para o exercício financeiro de

2010 - Lei nº 18.313 - dispõe, em seu art. 23, que a celebração de convênio ou

instrumento congênere para transferência de recursos a entidades privadas sem fins

lucrativos e a sua programação na lei orçamentária estão condicionadas ao

cumprimento dos dispositivos legais em vigor. O art. 24 define as condições que

devem ser atendidas para a realização de transferências voluntárias a Municípios. Já

o art. 32 da LDO estabelece as vedações na destinação de recursos públicos.

Ressaltamos que é indispensável que essas transferências para “entidade de direito

privado e para fundo ou entidade de direito público” sejam autorizadas e constem na

Lei Orçamentária Anual - LOA. Salientamos que, neste segundo semestre, será

discutida e aprovada nesta Casa a LOA para o ano de 2010.

O artigo vetado, no entanto, veda a transferência de recursos “sem prévia

autorização legal que especifique sua finalidade”. Caso esse dispositivo se perpetue,

será necessária a aprovação de uma lei que especifique a finalidade da transferência

de recursos para cada política pública, ou seja, várias leis deverão ser aprovadas

para que seja possível a implementação dessas políticas.

Entendemos, portanto, que as transferências de recursos públicos para entidades

privadas estão disciplinadas na LDO e são autorizadas na LOA. Dessa forma, a

manutenção do art. 57 da Proposição de Lei nº 19.230 põe em risco a efetiva

implementação das políticas públicas que dependem de recursos estaduais.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela manutenção do Veto Parcial à Proposição de Lei

nº 19.230.

Sala das Comissões, 2 de setembro de 2009.

Lafayette de Andrada, Presidente e relator - Inácio Franco - Duarte Bechir.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.911/2007

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado Getúlio Neiva, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Organização de Integração Social e Comunitária - Oisc

-, com sede no Município de Teófilo Otôni.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8/12/2009 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 1.911/2007 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Organização de Integração Social e Comunitária - Oisc -, com sede no Município de

Teófilo Otôni.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 10, parágrafo

único, que as atividades dos seus Diretores, Conselheiros e associados não serão

remuneradas; e no art. 29 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 o mesmo objetivo social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 1.911/2007.

Sala das Comissões, 1º de setembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo, relator - Padre João - Délio Malheiros.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.327/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública a Organização Toque de Arte – OTA –, 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 3.327/2009 pretende declarar de utilidade pública a

Organização Toque de Arte – OTA –, com sede no Município de Belo Horizonte, que

tem como finalidade realizar obras e ações para a melhoria da qualidade de vida da

população local.

Com esse propósito, oferece proteção à criança e ao adolescente, combate a fome

e a pobreza, presta assistência médica aos necessitados, implementa atividades nas

áreas da educação e da cultura, ministra aos filiados cursos profissionalizantes e de

aprimoramento com o intuito de inseri-los no mercado de trabalho. Além disso,

promove o desenvolvimento de uma consciência cidadã no meio comunitário onde

atua, com o objetivo de estimular a valorização do ser humano e o respeito à sua

dignidade, representa os associados junto a entidades públicas e privadas,

defendendo seus interesses e reivindicações, e incentiva as famílias a participarem

de movimentos sociais e populares locais em favor de uma sociedade mais justa e

solidária.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.327/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 1º de setembro de 2009.

Walter Tosta, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.343/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado José Henrique, o projeto de lei em epígrafe objetiva

declarar de utilidade pública o Lar São Vicente de Paulo de Conselheiro Pena, com

sede nesse Município.

A proposição foi analisada 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 a matéria, conforme

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.343/2009 pretende declarar de utilidade pública o Lar São

Vicente de Paulo de Conselheiro Pena, com sede nesse Município. Trata-se de

associação beneficente, vinculada à Sociedade de São Vicente de Paulo, que tem por

finalidade, conforme seu estatuto, a prática da caridade cristã no campo da

assistência social e da promoção humana, mantendo estabelecimento destinado a

abrigar pessoas idosas, em condições de saúde física e mental, bem como a

proporcionar-lhes assistência material, moral, intelectual, social e espiritual.

A Sociedade de São Vicente de Paulo, também conhecida por Conferências de São

Vicente de Paulo ou Conferências Vicentinas, é organização de âmbito internacional,

fundada em Paris, em 1833, composta por leigos que se dedicam, sob o influxo da

justiça e da caridade, à realização de iniciativas destinadas a aliviar o sofrimento do

próximo, em particular dos menos favorecidos, mediante o trabalho coordenado de

seus membros.

A concessão do título de utilidade pública é um meio utilizado pelo governo para

apoiar entidades privadas que prestam serviços necessários à coletividade, como a

assistência social e a promoção da educação e da cultura, entre outros. Para que as

instituições possam recebê-lo, é mister que seus serviços sejam executados da

mesma forma como o governo os executaria, atendendo ao público em geral, sem

distinção de raça, cor ou credo nem outras formas de discriminação e sem fins
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lucrativos.

Não resta dúvida de que a referida entidade promove ações de relevância pública,

razão pela qual merece o título de utilidade pública.

Esclareça-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem por fim dar 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

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.343/2009

em turno único, com a Emenda no 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 1º de setembro de 2009.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 3.400 /2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

dar denominação ao trecho rodoviário que liga o Município de Conquista à MG-464.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 5/6/2009 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, nos termos do art. 102, III, “a”,

combinado com o art. 188, do Regimento Interno.

Em 23/6/2009, a relatoria solicitou fosse o projeto baixado em diligência ao DER-

MG, a fim de que forem obtidas informações sobre o referido trecho rodoviário. De

posse da resposta, passamos à análise do projeto de lei.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.400/2009 tem por finalidade dar a denominação de Ítalo

Guardiero ao trecho rodoviário que liga o Município de Conquista à MG-464.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só podem ser

reguladas pela União, de interesse nacional, estão relacionadas no art. 22 da

Constituição da República. As que são reguladas pelo Município, por sua vez, estão
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previstas no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos

de interesse local e de suplementar as legislações federal e estadual, para atender às

suas peculiaridades. Para o Estado membro, a regra básica está consagrada no § 1°

do art. 25 da Lei Maior. É a chamada competência residual, 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 efeito, foi editada a Lei

n° 13.408, de 1999, que fixa as condições para dar denominação 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 o assunto no domínio da iniciativa

reservada à Mesa da Assembleia e aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário,

do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação do

projeto por membro deste Parlamento.

Finalizando, cabe ressaltar que o Diretor-Geral do DER-MG, em resposta à

diligência solicitada, manifestou-se, por meio da nota técnica datada de 12/8/2009,

favoravelmente à pretensão do projeto de lei em análise, uma vez que o referido

trecho não possui denominação oficial.

Entretanto, é preciso observar que o termo “alameda”, constante no art. 1º do

projeto, refere-se a via urbana e é característico de próprios públicos municipais

integrantes do plano diretor de desenvolvimento urbano, que contém normas de

edificação, de loteamento, de zoneamento e diretrizes urbanísticas convenientes à

ordenação de seu território. Já as vias destinadas ao tráfego de veículos e

pertencentes ao Estado, que ultrapassam limites de um ou mais Municípios, devem

ser denominadas rodovias.

Não se trata apenas de uma questão de denominação, mas de identificar a

natureza do próprio público, o que determina seu tratamento pelos poderes públicos e

o responsável por sua manutenção e conservação.

Diante dessas considerações, apresentamos a Emenda nº 1 ao final deste parecer,
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para alterar a especificação do trecho rodoviário a ser denominado.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 3.400/2009 com a Emenda nº 1, apresentada a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica denominado Rodovia Ítalo Guardiero o trecho rodoviário que liga o

Município de Conquista à MGC-464.”.

Sala das Comissões, 1º de setembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Délio Malheiros - Padre João - Chico

Uejo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.512/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Nova Era –

Apene –, com sede no Município de Nova Era.

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 3.512/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Aposentados e Pensionistas de Nova Era – Apene –, com sede nesse Município,

que tem como finalidade zelar pelos direitos e interesses dos seus associados.

Dessa maneira, presta-lhes assistência médica e odontológica; oferece assistência

social aos mais necessitados; trabalha junto à comunidade objetivando a promoção e

a valorização do segmento que representa; luta para conservar o espírito de união

entre eles; colabora com federações de aposentados, confederações e sindicatos de

trabalhadores e órgãos congêneres, representando os interesses de aposentados e

pensionistas; celebra convênios com instituições públicas e privadas para subsidiar
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suas iniciativas.

Esclareça-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, 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 3.512/2009,

em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 1º de setembro de 2009.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.525/2009

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em tela visa 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 proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Vem agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos termos do

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.525/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Criadores de Arte, Produtores de Eventos Culturais e de Entretenimento - Acriar -,

com sede no Município de Cataguases, que tem como finalidade fomentar ações que

contribuam para manter viva a memória cultural popular.

Dessa maneira, preserva os valores morais, os usos, costumes e tradições do

nosso povo; realiza eventos artísticos, recreativos e culturais; promove a defesa e a

preservação do patrimônio histórico e incentiva a solidariedade e a integração entre

seus associados e a comunidade.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.
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Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.525/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 2 de setembro de 2009.

Gláucia Brandão, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.532/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

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.

O projeto foi examinado 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 a

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.532/2009 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação Cre-Ser - Projeto Aroeira, entidade civil sem fins lucrativos, com sede no

Município de Divinópolis, que tem por finalidade promover a integração social e a

melhoria da qualidade de vida da criança e do adolescente.

No cumprimento de seus objetivos programáticos, desenvolve projetos nas áreas

de assistência social, saúde, educação, cultura, esporte e lazer, sempre visando à

promoção humana e à preservação do meio ambiente. As atividades educacionais

são baseadas nos princípios pedagógicos da educação para o desenvolvimento

humano, incentivando a participação concreta na consolidação da cidadania.

Ademais, fomenta projetos alternativos voltados para a geração de renda e a

inserção no mercado de trabalho, por meio de cursos profissionalizantes e programas

de inclusão digital; protege a família, a maternidade e a infância e combate a fome e a

pobreza.

A Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça, tem por fim

dar nova redação ao art. 1º, para adequar o nome da entidade ao consubstanciado
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no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.532/2009 em turno

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

Sala das Comissões, 1º de setembro de 2009.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.541/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Djalma Diniz, o projeto de lei em epígrafe objetiva declarar

de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro São José, com sede no

Município de Timóteo.

A proposição foi analisada 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

determina o art. 103, I, “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, entidade beneficente, com sede no Município de

Timóteo, cujo objetivo prioritário, conforme dispõe seu estatuto, é coordenar obras

sociais e intervir junto às autoridades para que promovam ações visando à melhoria

das condições de educação, higiene e lazer da comunidade.

A concessão do título de utilidade pública é um meio utilizado pelo governo para

apoiar entidades privadas que prestam serviços necessários à coletividade, como a

assistência social e a promoção da educação e da cultura, entre outros. Para que as

instituições possam recebê-lo, é mister que seus serviços sejam executados da

mesma forma como o governo os executaria, atendendo ao público em geral, sem

distinção de raça, cor ou credo nem outras formas de discriminação e sem fins

lucrativos.

No que toca às associações comunitárias, é forçoso reconhecer que muitas

executam suas tarefas melhor do que o governo, uma vez que contam com empenho,
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flexibilidade, dedicação e agilidade incompatíveis com a morosa estrutura burocrática

governamental.

Dessa forma, não resta dúvida de que a referida entidade promove ações de

relevância pública, razão pela qual merece o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 3.541/2009 em turno

único.

Sala das Comissões, 1º de setembro de 2009.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.543/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

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.

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 3.543/2009 pretende declarar de utilidade pública a

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público Monsenhor Antônio Gomes

Soares – Oscip Monsa –, com sede no Município de Almenara. Sem fins lucrativos,

fundada em 2005, a entidade tem por finalidade promover o desenvolvimento

comunitário da população de Almenara e do Vale do Jequitinhonha, através de

serviços prestados nas áreas da educação, saúde e assistência social.

A documentação anexada ao processo demonstra que essa instituição desenvolve

atividades as mais diversas, sempre com o intuito de promover condições de melhoria

da qualidade de vida de seus associados e dos carentes em geral, num processo de

participação concreta na consolidação da cidadania, o que constitui valiosa parceria
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com o poder público.

Por isso é oportuna a intenção de se lhe conceder a pretendida declaração de

utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.543/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 1º de setembro de 2009.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.561/2009

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo

Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em epígrafe objetiva declarar

de utilidade pública a Associação Internacional de Competências Empresariais, com

sede no Município de Nova Lima.

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 3.561/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Internacional de Competências Empresariais, com sede no Município de Nova Lima,

que tem por objetivo promover o estudo, a pesquisa, o desenvolvimento do ensino e

de instituições públicas e privadas, bem como a formação de profissionais de alta

qualificação e performance científica e técnica nos níveis de graduação e pós-

graduação, privilegiando o pensamento reflexivo e crítico, visando à formação de

cidadãos aptos a se inserirem na nova sociedade do conhecimento.

No cumprimento de seu objetivo, firma parcerias e convênios com instituições

públicas e privadas que tenham por fim a promoção do ensino e o apoio ao

desenvolvimento da educação superior e de pós-graduação; atua como agente

indutor do desenvolvimento em nível local, regional e nacional; promove a formação e

a atualização de pessoas da comunidade; possibilita aos interessados o acesso a
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novos conhecimentos; realiza programas nos níveis e segmentos em que se propõe

atuar; presta serviços na área de pesquisa aplicada; aprimora as técnicas para o

exercício de atividades docentes e discentes; incentiva o trabalho de pesquisa e

investigação científica.

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° 3.561/2009 em turno

único.

Sala das Comissões, 2 de setembro de 2009.

Carlos Gomes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.577/2009

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto de Lei nº 3.577/2009 visa

declarar de utilidade pública a Associação Caxambu Mais, com sede no Município de

Caxambu.

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 3.577/2009 tem por escopo declarar de utilidade pública a

Associação Caxambu Mais, instituição privada e sem fins lucrativos, que tem a sua

sede no Município de Caxambu e como propósito incentivar a geração de riquezas e

a melhoria das condições socioeconômicas das pessoas ali fixadas, sem perder de

vista o desenvolvimento sustentável.

Para a consecução de suas metas, executa programas de aperfeiçoamento

profissional; edita e divulga estudos, pesquisas, projetos e propagandas das

atividades culturais, artísticas e ambientais; promove congressos, convenções,

seminários e outros eventos que possam fomentar o turismo da região.
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Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.577/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 2 de setembro de 2009.

Carlos Gomes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.606/2009

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 Brasileira Kosmo’s de Artes Marciais, com

sede no Município de Araxá.

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 3.606/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Brasileira Kosmo’s de Artes Marciais, com sede no Município de Araxá.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas 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 § 3º do art. 19 que

as atividades dos seus Diretores não serão remuneradas, no art. 34 que, na hipótese

de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a uma associação
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congênere, devidamente registrada, em conformidade com a lei.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.606/2009.

Sala das Comissões, 1º de setembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo, relator - Padre João - Délio Malheiros.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.622/2009

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 Esportiva Barcelona do Barreiro, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 15/8/2009 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 3.622/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Esportiva Barcelona do Barreiro, com sede no Município de Belo

Horizonte.

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

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 parágrafo único do

art. 65 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
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destinado a entidade congênere, legalmente constituída, detentora de título de

utilidade pública estadual, ou a instituição pública, de fins idênticos ou assemelhados;

e no art. 76, 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 3.622/2009, em turno único.

Sala das Comissões, 1º de setembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Délio Malheiros, relator - Padre João - Chico Uejo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.623/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

objetivo declarar de utilidade pública a Fundação Comunitária de Ensino Superior de

Itabira - Funcesi -, com sede no Município de Itabira.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 15/8/2009, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência, Tecnologia e

Informática para receber parecer.

Cabe a esta Comissão examinar a matéria, preliminarmente, quanto aos aspectos

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

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise pretende declarar de utilidade pública a Fundação

Comunitária de Ensino Superior de Itabira - Funcesi -, com sede no Município de

Itabira.

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

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

com as modificações introduzidas pela Lei no 15.430, de 2005.

Dessa forma, tais entidades, além de possuírem o fito exclusivo de servir

desinteressadamente à coletividade, deverão comprovar personalidade jurídica,

funcionamento há mais de um ano, idoneidade e não remuneração de seus Diretores.
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Ademais, vale lembrar que, quando houver extinção de uma fundação, seu

patrimônio, salvo disposição em contrário no estatuto, será incorporado ao de outras

fundações designadas pelo Juiz, que visem a objetivos idênticos ou similares,

conforme estatui o art. 69 do Código Civil. Pelo exame da documentação instrutiva do

processo, constata-se o atendimento às exigências mencionadas, uma vez que

restou 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 dessa função.

Com efeito, conforme preceitua o § 1o do art. 8o do estatuto da referida Fundação,

os membros dos Conselhos Curador, Executivo e Fiscal da entidade exercerão

gratuitamente os mandatos.

Note-se, ainda, que, de acordo com o art. 6o do mesmo estatuto, na hipótese de

sua extinção, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere e, na

sua falta, ao Município de Itabira.

Entendemos, portanto, que não há óbice à tramitação do projeto de lei em análise.

Conclusão

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

do Projeto de Lei no 3.623/2009.

Sala das Comissões, 1º de setembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Délio Malheiros - Chico Uejo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.626/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Amigos do Conjunto Vila

Maria, com sede no Município de Lagoa Santa.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 15/8/2009 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 3.626/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Amigos do Conjunto Vila Maria, com sede no Município 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. 19 que as

atividades dos seus Diretores não serão remuneradas; e no art. 32, § 1º, 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 3.626/2009.

Sala das Comissões, 1º de setembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Chico Uejo - Délio Malheiros.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.866/2008

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Juninho Araújo, a proposição em epígrafe “dispõe sobre

plano de evacuação em caso de acidentes nas obras públicas do Estado”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 7/11/2008, o projeto foi distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública 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, consoante dispõe o art. 102, III, “a”, do mencionado

Regimento.
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Fundamentação

A proposição sob comento dispõe sobre plano de evacuação em caso de acidentes

nas obras públicas do Estado. Para tanto, determina que os projetos de obras

públicas de médio e grande porte do governo do Estado somente serão aprovados se

for apresentado pelo ente encarregado de sua execução um plano de evacuação em

caso de acidente. Este deverá ser submetido à aprovação do Corpo de Bombeiros

Militar do Estado de Minas Gerais - CBMMG - e dos outros órgãos indicados pelo

Executivo, Poder que será responsável pelo estabelecimento dos critérios para a

classificação do porte da obra.

O projeto prevê, ainda, a constituição de uma comissão, por parte do Executivo,

para verificar a adequação do plano no caso de acidente e estabelece a pena de

interdição da obra em razão do desrespeito aos comandos da lei.

À primeira vista, tem-se a impressão de que o projeto é inconstitucional por conter

disposição que invade a esfera de competência do Governador do Estado ao definir

atribuições a órgão do Executivo e determinar a criação de comissão no âmbito

daquele Poder. Todavia, essa é uma questão secundária da proposição, pois a ideia

nuclear refere-se à segurança pública, que, nos termos do art. 144 da Lei Maior,

“constitui dever do Estado e direito e responsabilidade de todos, sendo exercida para

a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio”. Tal

comando foi reproduzido no art. 136 da Carta mineira, que indica, explicitamente,

como órgãos responsáveis pela segurança pública a Polícia Civil, a Polícia Militar e o

Corpo de Bombeiros Militar, todos subordinados ao Governador do Estado e com

atribuições específicas definidas no texto magno e pormenorizadas na legislação

infraconstitucional pertinente. Ademais, o art. 2º, V, da citada Carta mineira

estabelece como objetivos prioritários do Estado, “criar condições para a segurança e

a ordem públicas”.

Vê-se, pois, que a ordem constitucional vigente assegura ao Estado - e não apenas

à União - o dever-poder de atuar na seara da segurança pública e tomar as medidas

legislativas e administrativas necessárias para a proteção da vida das pessoas.

Assim, a edição de regras jurídicas relativas a esse plano de evacuação tem íntima

conexão com o tema geral da segurança pública. Posicionamento semelhante foi
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adotado pela Secretaria de Estado de Defesa Social, que, ao responder a diligência

solicitada por esta Comissão, emitiu nota técnica sobre o projeto na qual se manifesta

favoravelmente à aprovação da matéria. Não obstante a compatibilidade da

proposição com o ordenamento constitucional, há equívocos de redação legislativa e

de inconstitucionalidade que a maculam, embora sejam passíveis de retificação

mediante a apresentação de emendas.

O primeiro deles diz respeito ao vício de redação legislativa previsto no parágrafo

único do art. 1º, o qual atribui ao Corpo de Bombeiros Militar e a outros órgãos

indicados pelo Governador do Estado a responsabilidade pela aprovação de tal plano.

Pela natureza da matéria, o órgão competente para manifestar-se sobre questões

desse jaez é apenas o Corpo de Bombeiros Militar, não havendo necessidade de

mencionar outros órgãos administrativos. Para corrigir esse equívoco redacional,

apresentamos a Emenda nº 1.

A par desse equívoco, o art. 2º apresenta redação que se nos afigura imprópria, ao

prescrever que “será responsabilidade do Poder Executivo criar critérios para a

classificação do porte da obra”. Parece-nos mais coerente com os padrões de

redação legislativa afirmar que os critérios para a classificação serão estabelecidos

pelo Poder Executivo. Para tanto, apresentamos a Emenda nº 2.

Quanto à obrigatoriedade da constituição de comissão no âmbito do Executivo, a

que se refere o art. 4º da proposição, trata-se de uma determinação desprovida de

fundamento constitucional, pois apenas a autoridade competente daquele Poder é

que goza de discricionariedade administrativa para decidir sobre a criação de

determinada comissão, em face do caso concreto, para melhor atender às

necessidades da administração pública. Essa competência discricionária consiste na

relativa margem de liberdade que a ordem jurídica assegura ao agente público para a

tomada de decisões, segundo critérios de conveniência e oportunidade. Logo, não é

dado ao legislador fazer as vezes de administrador no exercício da função estatal

nem exigir, previamente e de forma impositiva, a instituição de comissão na esfera de

outro Poder do Estado, sob pena de violar o clássico princípio da separação dos

Poderes, de longa tradição no direito brasileiro. Para corrigir esse defeito original,

apresentamos a Emenda nº 3, que suprime o art. 4º do projeto.
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Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 2.866/2008 com as Emendas nºs 1 a 3, a seguir redigidas.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao parágrafo único do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

Parágrafo único - O plano a que se refere o “caput” deste artigo será submetido à

aprovação do Corpo de Bombeiros Militar.”.

EMENDA Nº 2

Dê-se ao art. 2º a seguinte redação:

“Art. 2º - Os critérios para a classificação do porte da obra serão estabelecidos pelo

Poder Executivo.”.

EMENDA Nº 3

Suprima-se o art. 4º.

Sala das Comissões, 1º de setembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Délio Malheiros, relator - Padre João - Chico Uejo.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.157/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em epígrafe altera o “caput”

do art. 1º da Lei nº 17.507, de 29/5/2008, que torna obrigatória a afixação, em hotéis,

pensões, motéis e estabelecimentos congêneres, de placas que alertem sobre o fato

de que a exploração sexual de crianças e adolescentes é crime.

Publicada no “Diário do Legislativo” no dia 2/4/2009, foi a proposição distribuída às

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

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer sobre a matéria quanto aos aspectos

de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188,

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

Fundamentação

O projeto em exame pretende ampliar o rol dos locais em que devem ser afixadas

placas de advertência sobre a exploração sexual de crianças e adolescentes. De
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acordo com a proposta, além dos hotéis, pensões, motéis e estabelecimentos

congêneres, também as escolas, hospitais, maternidades e postos de saúde públicos

seriam obrigados a afixar, em local visível, placa alertando sobre o fato de que a

exploração sexual de crianças e adolescentes é crime.

Sob o ponto de vista jurídico-constitucional, impõe-se dizer que o Estado está

habilitado a legislar sobre a matéria na via da legislação concorrente, conforme

preceitua o art. 24, inciso XV, da Constituição da República, a seguir transcrito:

“Art. 24 - Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar

concorrentemente sobre:

XV - proteção à infância e a juventude;”.

Vê-se, ao analisar a proposição em estudo, que a medida legislativa que se

pretende instituir configura uma iniciativa voltada para a proteção da infância e da

juventude, uma vez que adverte sobre a prática de exploração sexual de crianças e

adolescentes.

De outra parte, é importante dizer que não há, no caso em estudo, regra instituidora

de reserva de iniciativa que impeça este Parlamento de deflagrar o processo

legislativo sobre a matéria.

Nota-se que a finalidade almejada seria coibir a prática de exploração sexual de

crianças e adolescentes. Temos de convir que a ampliação do alcance do comando

legal em vigor, obrigando as escolas, hospitais, maternidades e postos de saúde

públicos a afixar placas de advertência sobre o caráter delituoso da exploração sexual

de crianças e adolescentes, contribuirá para a coibição dessa prática.

Assim, entendemos que o projeto de lei em tela deve prosperar nesta Casa

Legislativa.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.157/2009.

Sala das Comissões, 1º de setembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo, relator - Délio Malheiros - Padre João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.522/2009

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o Projeto de Lei nº 3.522/2009

“dispõe sobre a implantação do sistema de faixas destinadas à sinalização de vias

urbanas para orientar pessoas portadoras de deficiência e com algum tipo de

necessidade especial”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 16/7/2009, a proposição foi distribuída às

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

de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Preliminarmente, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer sobre sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

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

Fundamentação

Pretende o autor da proposição implantar no Estado o sistema de faixas de

sinalização das vias urbanas para orientar pessoas portadoras de deficiência ou com

algum tipo de necessidade especial.

No que concerne aos aspectos constitucionais, os quais compete a esta Comissão

analisar, temos o art. 24 da Constituição da República, segundo o qual compete à

União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre a proteção

e integração social das pessoas portadoras de deficiência. Com semelhante teor, o

art. 10 da Carta mineira, na alínea “o” do inciso XV, dispõe que compete ao Estado

legislar privativamente sobre as matérias de sua competência e, concorrentemente

com a União, sobre apoio e assistência ao portador de deficiência e sua integração

social.

Entendemos que a proposição em análise implementa o enunciado nos dispositivos

constitucionais anteditos. Ademais, propicia independência aos portadores de

deficiência, especialmente a visual, permitindo-lhes locomover-se com segurança.

Promove, assim, o direito à igualdade, à livre locomoção e, em última análise, o

direito constitucional a viver com dignidade. O tema tratado pela proposição se baseia

fundamentalmente na noção de igualdade e de dignidade da pessoa.

Aqui está a questão fundamental: a igualdade é pressuposto para a liberdade. Foi

neste contexto que o legislador constituinte, impregnado pelo espírito de inegável
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inspiração isonômica e impulsionado pelos movimentos sociais, reservou a devida

atenção à questão relacionada aos direitos pertinentes às pessoas portadoras de

deficiência. A esse segmento, dispensou um tratamento visivelmente protetivo ao

estabelecer normas que não apenas previnem eventuais discriminações, como

também determinam prestações de caráter positivo a serem realizadas pelo poder

público, sempre visando à integração desse segmento à vida social.

O acesso adequado, adaptado às pessoas portadoras de deficiência é básico.

Cioso disso, o constituinte de 1988 determinou:

“Art. 244 – A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros [praças, jardins, hortos,

passeios etc., mantidos pela municipalidade para desfrute da população], dos

edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo atualmente existentes a

fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência, conforme

disposto no art. 227, § 2º”.

Assim, é matéria de fundamental importância para as pessoas portadoras de

deficiência ter assegurada a eliminação de obstáculos arquitetônicos e a

regulamentação acerca da construção dos logradouros – a exemplo do que pretende

a proposição sob análise – e dos edifícios de uso público. Como nos esclarece

Cretela Jr.:

“Como toda pessoa, o portador de deficiência (a) transita por logradouros, ruas,

jardins, parques e praças, (b) penetra em edifícios, bens públicos de uso especial,

como escolas e hospitais públicos e, por fim, (c) utiliza veículos de transporte coletivo

como ônibus e metrô. A fim de facilitar o acesso aos mencionados logradouros,

edifícios e meios de transportes, serão editadas normas a respeito, sobre construção

dos dois primeiros – logradouros e edifícios – e de fabricação dos segundos –

veículos de transporte, ou então, determinarão as normas editadas sobre a

adaptação do que já existe para o acesso dos deficientes (art. 244)”.

Entretanto, analisando a proposição, percebemos que ela pretende sinalizar as vias

urbanas dos Municípios, a fim de facilitar a orientação e a locomoção dos portadores

de deficiência ou daqueles que possuam algum tipo de necessidade especial. Para

isso, a proposição estabelece como será feito o uso de calçadas (art. 2º, “caput” e §

1º) e até da pista de rolamento (art. 2º, § 1º, inciso II). Cria, ademais, despesas à
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conta do Município, que terá de adequar as regiões centrais às exigências previstas

na proposição (art. 5º). A questão pode dizer respeito, então, à competência

outorgada constitucionalmente ao Município para legislar sobre assuntos de interesse

local (art. 30, inciso I, da Carta Federal) e à competência da União para legislar sobre

trânsito e transporte (art. 22, inciso XI, da mesma Carta).

É necessário, portanto, analisar sistemicamente as normas constitucionais, uma vez

que a Constituição é um conjunto de princípios e regras que devem ser interpretados

de forma sistêmica. Assim, ao interpretar a Carta Magna, não nos podemos ater ao

comando de determinado dispositivo sem proceder à análise comparada desse com

os demais princípios e regras constitucionais. Tanscrevemos o conceito de

interpretação sistemática oferecido pelo insigne jurista Juarez de Freitas:

"A interpretação sistemática deve ser definida como uma operação que consiste em

atribuir a melhor significação, dentre várias possíveis, aos princípios, às normas e aos

valores jurídicos, hierarquizando-os num todo aberto, fixando-lhes o alcance e

superando antinomias, a partir da conformação teleológica, tendo em vista solucionar

os casos concretos".

Assim, procedendo à análise sistemática do texto constitucional, constatamos que,

não obstante a satisfação pela proposição dos vários princípios constitucionais

citados – igualdade, livre locomoção, dignidade da pessoa humana – e da evidente

ideia de resgate da cidadania dos portadores de deficiência, vislumbramos óbice à

sua tramitação nesta Casa, ante a violação do princípio constitucional da autonomia

municipal.

A autonomia municipal assenta-se em quatro capacidades. A primeira, capacidade

de auto-organização, permite ao Município editar sua Lei Orgânica. A segunda,

capacidade de autogoverno, consubstancia-se na eletividade de Prefeitos e

Vereadores à Câmara Municipal. Pela terceira, capacidade de autoadministração,

pode o Município manter e prestar serviços públicos de interesse local. A quarta – a

que mais nos interessa, no caso em tela – é a capacidade de autolegislação ou

capacidade normativa própria, que confere ao Município competência para elaborar

leis municipais sobre áreas que são reservadas à sua competência exclusiva.

O princípio fundamental que orienta o legislador constituinte na divisão de
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competências entre os entes federativos é o da predominância do interesse. Segundo

este, competem à União as matérias de predominante interesse nacional e aos

Estados as de predominante interesse regional, restando aos Municípios as de

predominante interesse local. Assim, salvo melhor juízo, diante do prevalente

interesse local da matéria e da sua repercussão, inclusive financeira, entendemos

que, no caso em questão, deve prevalecer a competência constitucional assegurada

aos Municípios no art. 30, inciso I. Ademais, a implementação do sistema de

sinalização nas calçadas deve levar em conta as peculiaridades e necessidades reais

de cada Município.

Poder-se-ia argumentar, ainda, que o projeto em análise tem implicações em

matéria de trânsito e transporte. Os meios de circulação e transporte interessam a

todo o País e por isso a Constituição reservou para a União a competência privativa

de legislar sobre a matéria. A União, no exercício da competência que lhe foi

outorgada no art. 22, inciso XI, editou a Lei nº 9.503, de 23/9/97, o Código de Trânsito

Brasileiro – CTB. Este, no seu art. 1º, § 1º, considera trânsito a utilização das vias por

pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de

circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Vale dizer que

o CTB, no Anexo I, conceitua via como superfície por onde transitam veículos,

pessoas e animais, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, a ilha e o

canteiro central.

O CTB estabeleceu, ademais, no art. 24, que compete aos órgãos e entidades

executivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:

“Art. 24 – (...)

II – planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e

de animais, e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas;

III – implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os

equipamentos de controle viário;”.

Podemos, portanto, afirmar que o Código de Trânsito Brasileiro, inspirado no

espírito federativo, prevê uma divisão de responsabilidades entre órgãos federais,

estaduais e municipais. Os Municípios, em particular, tiveram a esfera de

competência substancialmente ampliada no tratamento das questões de trânsito. A
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propósito, nada mais coerente se considerarmos que é nele que o cidadão

efetivamente mora, trabalha e se movimenta, ali encontrando sua circunstância

concreta e imediata de vida comunitária. Parece-nos, assim, que o CTB, para

distribuir as competências entres os entes federados, leva em consideração o

princípio da predominância do interesse. Nesse sentido, Hely Lopes Meirelles afirma:

“A circulação urbana e o tráfego local, abrangendo o transporte coletivo em todo o

território municipal, são atividades da estrita competência do Município, para

atendimento das necessidades específicas de sua população, entre outras.” (“Direito

Municipal Brasileiro”, 16ª, ed. 2008, pág. 455.)

Afirma, ainda, o autor:

“Todas as medidas de ordenamento da circulação e dos transportes no território

municipal são de competência do Município, porque visam – no dizer autorizado de

Hodges – ao controle do tráfego na via pública: ‘The traffic control in the public

street’.”

Desse modo, o Estado não tem competência para legislar, ampliar ou restringir o

alcance de lei que somente a União pode editar, sendo necessária expressa

autorização em lei complementar para que a unidade federada possa exercer tal

atribuição, segundo a Carta Federal, art. 22, inciso XI e parágrafo único.

Assim, quer se entenda que a competência é da União (Constituição Federal, art.

22, inciso XI), quer se entenda que a competência é do Município (art. 30, inciso I), o

Estado não poderá legislar a respeito da matéria em questão.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 3.522/2009.

Sala das Comissões, 1º de setembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Chico Uejo - Délio Malheiros.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.619/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O Projeto de Lei nº 3.619/2009, de autoria do Governador do Estado, “altera a Lei

nº 8.655, de 18 de setembro de 1984, que dispõe sobre mudança de denominação da
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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”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 15/8/2009, foi o projeto distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública.

Compete a esta Comissão, nos termos do Regimento Interno, examinar a

juridicidade, a constitucionalidade e a legalidade da proposta.

Fundamentação

O art. 1º da proposta em epígrafe confere nova redação ao inciso II do § 1º do art.

2º da Lei nº 8.655, de 18/9/84, no qual passa a constar a expressão “incluindo o

desenvolvimento e a exploração de sistemas de telecomunicação e de informação”,

de modo a ampliar o objeto de atuação da Cemig. O texto do dispositivo alterado,

caso aprovada a proposição, ficará da seguinte forma: “II – exercer atividades direta

ou indiretamente relacionadas ao seu objeto social, incluindo o desenvolvimento e a

exploração de sistemas de telecomunicação e de informação;”.

Da Exposição de Motivos do Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico,

anexa à mensagem encaminhada pelo Governador do Estado, extraem-se

informações importantes para a compreensão da pretensão normativa em foco.

Segundo o referido texto, a Cemig, consoante dispõem o seu Plano Diretor e as

diretrizes do seu Planejamento Estratégico, deve ampliar, de forma sustentada, o seu

campo de atuação por meio das sociedades de que participa. A entidade hoje

participa de 43 empresas e 7 consórcios para o desenvolvimento de atividades direta

ou indiretamente relacionadas ao seu objeto social, tudo de conformidade com as

disposições normativas que disciplinam o seu funcionamento.

Os serviços de desenvolvimento e exploração de sistemas de telecomunicações,

associados à vasta malha de redes de transmissão e distribuição do grupo Cemig,

têm ganhado considerável importância nos seus processos de trabalho. Viabilizam

infraestrutura econômica e eficiente de suporte de telecomunicações. Ademais, para

além do consumo interno, esses serviços, de caráter instrumental, também tendem a

gerar receitas adicionais e aumentar a lucratividade da estatal.

O texto também informa que o grupo Cemig “tem desenvolvido sistemas de
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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.”.

Ainda de acordo com a mensagem em referência, a Cemig constatou que resta

uma capacidade excedente de infraestrutura como reserva de segurança de

informações, o que torna factível a comercialização associada de programas de

informação a possíveis interessados, iniciativa que lhe permitirá obter novas receitas.

Tais sistemas de telecomunicações e de informação poderão ser desenvolvidos

isoladamente pela estatal bem como por intermédio de empresas de que participe,

majoritária ou minoritariamente, pois a legislação de regulação da entidade concede-

lhe tal possibilidade.

Para que não pairem dúvidas sobre a possibilidade jurídica de exploração comercial

desses serviços pela Cemig ou por suas subsidiárias, é que o Governador do Estado

optou por remeter a esta Casa o projeto em comento. É bem verdade que, dada a

natureza da atividade em foco, já se poderia entender que a exploração desses

sistemas estaria indiretamente relacionada ao objeto social da Cemig, conforme

permitido pela legislação que a regula.

Entretanto, assiste razão ao Poder Executivo querer explicitar a pretensão em foco

por meio de lei. Trata-se de ato que reconhece a importância do Poder Legislativo na

definição das políticas públicas em âmbito estadual e que também prestigia as

disposições da Lei Federal nº 6.404, de 1976. Destaca-se o art. 2º, § 2º, dessa lei, o

qual exige que o objeto social das sociedades anônimas, que pode ter considerável

amplitude e envolver a participação em outras empresas, seja definido de modo

preciso e completo:

“Art. 2º - Pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim lucrativo, não

contrário à lei, à ordem pública e aos bons costumes.



____________________________________________________________________________
155

§ 1º - Qualquer que seja o objeto, a companhia é mercantil e se rege pelas leis e

usos do comércio.

§ 2º - O estatuto social definirá o objeto de modo preciso e completo.

§ 3º - A companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades; ainda que

não prevista no estatuto, a participação é facultada como meio de realizar o objeto

social, ou para beneficiar-se de incentivos fiscais.”.

Tal definição ou redefinição de objeto, no caso de companhia de economia mista,

só pode ser levada a cabo se houver expressa previsão na lei que autorizou a sua

constituição, nos termos do art. 237 da referida lei de sociedades anônimas,

dispositivo que mantém estreita consonância com o sentido que adquire o princípio

da legalidade na esfera da administração pública. Nos dizeres de Celso Antônio

Bandeira de Mello, certamente baseado nas disposições do “caput” do art. 37

combinado com o inciso XIX do mesmo dispositivo da Constituição da República, as

sociedades anônimas de economia mista são entendidas “como pessoa jurídica cuja

criação é autorizada por lei” (“Curso de Direito Administrativo”, 2005, p. 175). A lei

que autoriza a criação da entidade, por razões óbvias, deve definir o seu objeto. Em

atenção ao conteúdo que encerra o princípio do paralelismo das formas, somente

outra lei pode produzir alterações no objeto da entidade.

Quanto ao acréscimo pretendido, relacionado ao desenvolvimento e à exploração

de sistemas de telecomunicação e de informação, possíveis implicações com o papel

fiscalizador exercido pelos órgãos federais voltados para a regulação do setor de

telecomunicações serão verificadas em outras instâncias de poder. Não cabe ao

Legislativo mineiro enveredar por essa seara, em respeito ao princípio da autonomia

política das unidades federadas, consubstanciado no art. 18 da Lei Maior.

Uma vez que não há óbice de natureza material à tramitação da proposta, e

considerando ainda que não se divisam vícios de iniciativa ou de competência em seu

texto, só nos resta opinar por sua plena sustentação jurídica.

Conclusão

Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.619/2009.

Sala das Comissões, 2 de setembro de 2009.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Padre João - Chico

Uejo.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 1º/9/2009, as seguintes comunicações:

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento da Sra. Hilma Pinto

Guimarães, ocorrido em 28/8/2009, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Tiago Ulisses, notificando o falecimento da Sra. Neuza de Paula

Antunes Frauches, ocorrido em 30/8/2009, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Carlos Pimenta, notificando o falecimento do Sr. Antônio Luís de Brito,

ocorrido em 30/8/2009, em Várzea da Palma. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Ruy Muniz, notificando o falecimento do Sr. Manoel Ferreira Neto, ex-

Vereador e ex-Prefeito de Januária, ocorrido em 30/8/2009, em Januária. (- Ciente.

Oficie-se.)



____________________________________________________________________________
157

BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 4 DE SETEMBRO DE 2009

ATAS

ATA DA 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 2/9/2009

Presidência dos Deputados José Henrique e Weliton Prado

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

(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 3.691 a

3.705/2009 - Requerimentos nºs 4.498 a 4.515/2009 - Requerimento do Deputado

Antônio Júlio - Comunicações: Comunicações das Comissões de Política

Agropecuária, de Direitos Humanos, de Educação e de Minas e Energia e dos

Deputados Tiago Ulisses e Delvito Alves - Oradores Inscritos: Discursos dos

Deputados Délio Malheiros, Carlos Gomes, André Quintão, Gustavo Valadares, Padre

João e Sargento Rodrigues - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de

Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Votação de

Requerimentos: Requerimento do Deputado Antônio Júlio; aprovação - Discussão e

Votação de Indicações: Indicação, feita pelo Governador do Estado, do nome 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 -; discurso do Deputado Almir Paraca - Registro de presença -

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

Pinheiro - Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir

Lucas - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão -

Antônio Genaro - Antônio Júlio - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos

Mosconi - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Dimas

Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Duarte Bechir - Elmiro Nascimento -

Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto
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Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair Nogueira -

Jayro Lessa - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro -

Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso -

Ronaldo Magalhães - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - 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 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 3.691/2009

Declara de utilidade pública o Centro de Apoio Sócio-cultural e Artístico Real - Casa

Real -, com sede no Município de Diamantina.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Artístico Real - Casa Real -, com sede no Município de Diamantina.

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

Sala das Reuniões, 2 de setembro de 2009.

Mauri Torres
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Justificação: O Centro de Apoio Sócio-cultural e Artístico Real, entidade civil, sem

fins lucrativos, com sede no Município de Diamantina, tem como objetivo promover a

assistência social, dar proteção à família, à maternidade, à velhice, à infância, à

adolescência, às pessoas portadoras de deficiência e assistência à saúde e

educação, entre outras finalidades.

Com duração indeterminada, a entidade encontra-se em pleno e regular

funcionamento há mais de um ano. Sua Diretoria é composta por pessoas de

reconhecida idoneidade moral e ilibada conduta social, não recebendo nenhuma

remuneração pela atuação. A totalidade das rendas apuradas é destinada

integralmente à manutenção e ao 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 do

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.692/2009

Dá denominação à LMG-824, que liga o Município de Doresóplis à MG-050.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominada Izoldino Roberto da Silva a Rodovia LMG-824, que liga o

Município de Doresópolis à Rodovia MG-050.

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

Sala das Reuniões, 2 de setembro de 2009.

Mauri Torres

Justificação: Izoldino Roberto da Silva nasceu em 1912, na Fazenda Quilombo, no

Município de Bambuí, onde veio a falecer em 1967. Sua terra natal integra a mesma

região do Município de Doresólis, servido pela LMG-824, que está recebendo o nome

do homenageado.

Ainda jovem, casou-se com D. Maria Rosa B. da Silva, nascida no local

denominado Cajangá, que fica às margens da atual LMG-824. Ali trabalhou a terra,

concebeu e criou filhos, educando todos da melhor maneira possível, dentro do
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espírito de sua época.

Ele viveu apenas 55 anos, trilhando um caminho simples e reto. Sua conduta

impecável, sua disponibilidade para servir o próximo e suas maneiras afáveis fixaram

seu nome na memória daqueles que privaram do seu convívio.

Em vista dessas considerações, entendemos justo conceder-lhe a homenagem que

está sendo proposta por intermédio 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 3.693/2009

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter à Companhia Riodocense de

Empreendimentos Imobiliários e Agropecuários - Creia - o imóvel que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter à Companhia

Riodocense de Empreendimentos Imobiliários e Agropecuários - Creia - o imóvel

constituído pelo quarteirão nº 114 da planta da Vila Boa Vista, no Município de

Governador Valadares, contendo dezessete lotes de terreno numerados de 01 a 17,

com área total de 7.595,00m² (sete mil quinhentos e noventa e cinco metros

quadrados), registrado no Livro nº 3-AE, a fls. 068, no Cartório de Registro de Imóveis

do 1º Ofício da Comarca de Governador Valadares.

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

Sala das Reuniões, 2 de setembro de 2009.

Dinis Pinheiro

Justificação: Este projeto de lei tem por finalidade autorizar o Poder Executivo a

fazer reverter à Companhia Riodocense de Empreendimentos Imobiliários e

Agropecuários - Creia - o quarteirão nº 114 da planta da Vila Boa Vista, no Município

de Governador Valadares, com área total de 7.595,00m².

O referido imóvel foi doado ao Estado, em 1972, com a finalidade de nele se

construir uma cadeia pública, o que não ocorreu. Na referida área, encontra-se uma

unidade do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Saae - de Governador Valadares,

e o restante está ocupado por dezenas de casas há mais de 14 anos. A reversão do
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imóvel ao doador objetiva a resolução e regularização destas ocupações.

Diante do exposto, contamos com a aprovação desta proposição 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 3.694/2009

Declara de utilidade pública o Clube da Terceira Idade Conviver e Crescer, com

sede no Município de Três Pontas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública o Clube da Terceira Idade Conviver e

Crescer, com sede no Município de Três Pontas.

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

Sala das Reuniões, 2 de setembro de 2009.

Dinis Pinheiro

Justificação: O Clube da Terceira Idade Conviver e Crescer é uma entidade civil

sem fins lucrativos, com prazo de duração indeterminado. Está registrada no Cartório

do 1º Ofício da Comarca de Três Pontas.

A entidade funciona regularmente há mais de dois anos e tem por finalidade

promover o bem-estar de seus sócios no que diz respeito à saúde, educação e lazer.

Diante do exposto, este parlamentar espera contar com o apoio dos nobres pares

para que seja aprovada esta 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 N° 3.695/2009

Dispõe sobre a concessão de cartão especial de estacionamento para pessoas

maiores de sessenta e cinco anos de idade nos estabelecimentos públicos e privados

e dá outras providências

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Departamento de Trânsito do Estado de Minas Gerais - Detran-MG -

responsável pelo fornecimento, às pessoas maiores de sessenta e cinco anos de

idade proprietárias de automóveis, do Cartão Especial de Estacionamento, a ser
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utilizado em todos os estacionamentos situados em logradouros públicos ou privados

do Estado.

Art. 2º - O Cartão Especial de Estacionamento deve incluir o número da placa do

veículo e o símbolo internacional de acesso.

Art. 3º - Aos portadores do Cartão Especial de Estacionamento fica assegurada

gratuidade na ocupação das vagas de estacionamento de que trata o art. 1º.

Art. 4º - Ao Detran-MG cabe a realização do credenciamento das pessoas que

solicitarem o benefício.

Art. 5º - Para requerer o benefício, o interessado deve procurar o Detran-MG e

apresentar original e cópia dos seguintes documentos:

a) Carteira de Identidade;

b) CPF;

c) Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo - CRLV -;

d) comprovante de residência.

Art. 6º - A validade do Cartão Especial de Estacionamento corresponderá ao prazo

de validade da Carteira Nacional de Habilitação - CNH - do usuário.

Parágrafo único - Ao proceder à renovação da CNH, o usuário do Cartão Especial

de Estacionamento solicitará novo cartão, cuja data de validade corresponderá à da

nova CNH.

Art. 7º - O descumprimento desta lei sujeitará o concessionário ou proprietário do

estacionamento à multa de 1.000 Ufemgs (mil Unidades Fiscais do Estado de Minas

Gerais) por infração, a ser aplicada pelo Detran - MG, ao qual caberá, ainda, fiscalizar

os estabelecimentos visando garantir o respeito à lei.

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

Sala das Reuniões, 2 de setembro de 2009.

Dinis Pinheiro

Justificação: Historicamente, em nosso Estado as demandas sociais advindas das

pessoas idosas não são devidamente incorporados às políticas sociais dos órgãos

estatais.

A reserva de vagas para veículos de pessoas idosas nos estacionamentos públicos

e privados é uma das medidas preconizadas pelo Estatudo do Idoso.
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Assim, pretendemos, com a implementação deste projeto, que os órgãos públicos

estaduais possam colaborar para uma verdadeira inclusão social. Acreditando que

esta iniciativa cria um importante benefício para os idosos, confio no apoio de meus

pares.

- 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 3.696/2009

Declara de utilidade pública a Associação do Bairro Jardim Panorama, com sede no

Município de Alpinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação do Bairro Jardim

Panorama, com sede no Município de Alpinópolis.

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

Sala das Reuniões, 2 de setembro de 2009.

Leonardo Moreira

Justificação: A Associação do Bairro Jardim Panorama, com sede no Município de

Alpinópolis, entidade civil sem fins lucrativos, de finalidade filantrópica e de caráter

educacional, cultural e assistencial, visa a, entre outros objetivos, promover a

melhoria da qualidade de vida das pessoas, desenvolvendo programas de promoção

à saúde, à educação, ao lazer e ao bem-estar da comunidade, coordenando e

supervisionando ações no campo da assistência social e amparando crianças,

adolescentes e idosos carentes.

O projeto 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, 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.
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PROJETO DE LEI Nº 3.697/2009

Assegura aos consumidores a possibilidade de solicitar cancelamento de serviço

pelos mesmos meios mediante os quais foi solicitada a aquisição.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os prestadores de serviços continuados ficam obrigados a assegurar aos

consumidores a possibilidade de solicitar cancelamento de serviço pelos mesmos

meios mediante os quais foi solicitada a aquisição.

Art. 2º - Os prestadores de serviços mencionados no art. 1º ficam obrigados, ainda,

a facilitar o cancelamento do serviço por meio do telefone, da internet ou do correio.

Art. 3º - Para os efeitos desta lei, considera-se como prestação de serviços

continuados, sem prejuízos de outros similares:

I – assinaturas de jornais, revistas e outros periódicos;

II – televisão por assinatura, provedores de internet, linhas telefônicas fixa ou

móvel, transmissão de dados e serviços acrescidos;

III – academias de ginástica e cursos livres;

IV – títulos de capitalização e seguros;

V – cartões de crédito e cartões de desconto.

Art. 4º - Os infratores ficam sujeitos às penalidades previstas no art. 56 da Lei

Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

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

Sala das Reuniões, 2 de setembro de 2009.

Leonardo Moreira

Justificação: É dever do Estado, presente na Constituição Federal, o bem-estar

social, assim como a prestação de serviços de qualidade à população.

É importante dizer que o Poder Legislativo tem o dever e a legitimidade de propor

este projeto de lei com base nas Constituições Estadual e Federal.

A defesa dos diretos dos cidadãos do Estado - é justamente com essa intenção que

este projeto é apresentado. A proposição tem o objetivo de assegurar ao consumidor,

quando desistir da contratação de algum serviço, as mesmas facilidades encontradas

na aquisição ou contratação de serviço de natureza continuada.

Temos observado as grandes dificuldades enfrentadas por consumidores ao
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solicitar o cancelamento ou a cessação de serviços contratados. As facilidades na

aquisição costumam ser proporcionais às dificuldades quando da finalização dos

serviços.

Quando os serviços forem contratados por telefone, internet ou correio, deverá ser

permitido que o cancelamento se dê da mesma maneira.

Compete a nós, Deputados, fazer com que seja respeitado o direito de a população

receber atendimento de qualidade.

O projeto apresentado visa oferecer maior segurança aos cidadãos, para que

tenham seus interesses atendidos, dando assim legitimidade de atuação ao Poder

Executivo, fiscalizado por esta Casa.

Pelo exposto, solicito aos nobres colegas o devido apoio e a aprovação do projeto.

- 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 3.698/2009

Dispõe sobre a implantação de sistema de vídeo e áudio nas viaturas automotivas

que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - É obrigatória a instalação de câmeras de vídeo e áudio nas viaturas

automotivas que vierem a ser adquiridas para servir à área de segurança pública.

Art. 2º - A instalação das câmeras ou microcâmaras será implementada

gradativamente, sendo o quantitativo de carros definido em consonância com o

planejamento e as prioridades estabelecidos pelo Comando da Polícia Militar do

Estado e pela Secretaria de Estado de Defesa Social, no prazo de um ano contado da

data da publicação desta lei.

Art. 3º - As câmeras ou microcâmaras deverão ser integradas ao sistema de

comunicação central dos órgãos de segurança pública, para geração e transmissão

de imagens e som do interior das viaturas.

Art. 4º - As imagens devem ser arquivadas por período mínimo de dois anos e

poderão ser utilizadas para atender a demanda judicial e administrativa.

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 2 de setembro de 2009.

Leonardo Moreira

Justificação: As polícias desempenham funções essenciais à manutenção da ordem

pública, à preservação das liberdades individuais e dos direitos humanos.

Presenciamos uma realidade trágica: os criminosos estão-se armando de forma

cada vez mais aprimorada, ao mesmo tempo em que são destinados aos nossos

policiais equipamentos ultrapassados, de reduzido poder de fogo.

Entendemos que esta proposição é meritória, pois protegerá aqueles que defendem

a sociedade e trará significativo retorno em forma de mais segurança.

É importante destacar que a proposição se coaduna com o disposto no art. 2º, V, da

Constituição mineira, que preceitua ser objetivo prioritário do Estado, entre outros,

criar condições para a segurança e a ordem públicas.

Com policiais motivados e equipados de forma adequada, certamente a

criminalidade será reduzida em nosso Estado. Apenas por meio de iniciativas como

esta será possível oferecer à população segurança pública de qualidade.

Pelo exposto, conto com os nobres pares para a aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.699/2009

Ficam os restaurantes, os bares, as lanchonetes, as casas noturnas e os

estabelecimentos congêneres obrigados a colocar lixeira com cinzeiro na área da

calçada em frente ao estabelecimento.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam os restaurantes, os bares, as casas noturnas e os estabelecimentos

congêneres obrigados a colocar lixeira com cinzeiro na área da calçada em frente ao

estabelecimento.

Art. 2° - O consumidor que se dirigir à calçada par a uso de cachimbo, charutos,

cigarro ou similares terá prioridade de acesso quando do retorno ao estabelecimento

a que se refere o art. 1º desta lei.

Art. 3º - Os restaurantes, os bares, as lanchonetes, as casas noturnas e os
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estabelecimentos congêneres que descumprirem esta lei estarão sujeitos às

seguintes penalidades:

I - advertência, na primeira ocorrência;

II - multa, no valor de R$ 100,00 (cem reais), na segunda ocorrência;

III - multa equivalente ao dobro da prevista no inciso II, nas ocorrências

subsequentes, e suspensão temporária das atividades do infrator pelo prazo máximo

de trinta dias.

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

Sala das Reuniões, 2 de setembro de 2009.

Leonardo Moreira

Justificação: Pesquisa pioneira sobre a poluição e contaminação por restos de

cigarro, realizada pelos biólogos Mário Albanese e Aristides Almeida Rocha, em São

Paulo, mostra que uma bituca permanece na natureza por períodos nunca inferiores a

dois anos. Os filtros dos cigarros são resistentes à biodegradação e ficam no solo e

na água por mais de cinco anos.

Segundo Albanese, Presidente da Associação de Defesa da Saúde de Fumante,

uma experiência realizada dá uma pista sobre o problema. “Mergulhamos 20 bitucas

de cigarro em um recipiente com 10 litros de água. A conclusão é que elas geram

uma poluição que pode ser igualada a de um litro de esgoto doméstico”, diz. De

acordo com ele, cada bituca tem o peso médio de 0,5g e provoca turbidez na água,

formando um sedimento tóxico. “Isso acaba gerando lodo de difícil degradação. Polui

tanto o ambiente líquido quanto o solo”.

A competência para legislar sobre a proteção ao consumidor é concorrente da

União, do Distrito Federal e dos Estados, conforme se evidencia do disposto no art.

24, V e VIII, da Constituição da República. O Estado exerce, no caso em análise, a

competência residual, uma vez que procura disciplinar, com absoluta clareza, os

preceitos constantes na norma federal que dizem respeito aos direitos do consumidor.

Compete a esta Casa Legislativa, nos termos do art. 61 da Constituição mineira,

dispor sobre todas as matérias de competência do Estado, não existindo vedação a

que se instaure, no caso em tela, o processo legislativo por iniciativa parlamentar. A

nova lei visa diminuir os custos do fumo passivo, mas está colaborando para
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aumentar os gastos com a saúde pública, visto que os bueiros irão ficar lotados de

bitucas. Os cinzeiros sumiram dos bares e a única solução é jogar a bituca no chão. A

limpeza e a saúde estão comprometidas.

Por estes motivos, conto com os nobres pares para a aprovação deste projeto de

lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.700/2009

Isenta do pagamento de tarifas de pedágio os veículos que transportam estudantes

dentro de um Município e entre Municípios, no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam isentos do pagamento de tarifas, nas praças de pedágio instaladas

em vias públicas estaduais ou federais, os veículos que transportam regularmente

estudantes dentro de um Município ou entre Municípios, no Estado.

Parágrafo único - A isenção a que se refere o “caput” deste artigo beneficia o

estudante de educação infantil ou de ensino fundamental, médio ou universitário

regularmente matriculado em escola de Município que não seja o de sua residência e

o estudante cujo veículo de transporte escolar trafegue obrigatoriamente por praça de

pedágio, dentro de um Município.

Art. 2º - Os proprietários dos veículos a que se refere o “caput” do artigo anterior

deverão comprovar o uso destes como veículos escolares e se cadastrar nos órgãos

indicados pelo governo para obter a isenção.

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

Sala das Reuniões, 2 de setembro de 2009.

Leonardo Moreira

Justificação: O incrível aumento do número de praças de pedágio vem onerando

sobremaneira todas as classes de trabalhadores mineiros. Sem dó nem piedade, as

taxas de pedágio caem sobre a cabeça dos que, por motivo de trabalho ou outras

necessidades, locomovem-se de um Município a outro. Isto atinge também as

empresas e trabalhadores que usam veículos para efetivar o seu trabalho: empresas
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de ônibus, transportadoras, entregadores, taxistas, etc. Entre eles se incluem

profissionais que transportam estudantes de um Município a outro ou dentro do

mesmo Município, sobretaxando uma das categorias de menor renda, já bastante

taxada. Além disso, esses trabalhadores, a despeito do pouco lucro que têm com o

seu trabalho, prestam um serviço de utilidade pública, uma vez que transportam o

crescimento, o progresso e a educação dos meninos e meninas brasileiros e

brasileiras.

Há também o caso de pessoas que estudam em um Município e retornam no final

do dia para suas casas, situadas nos chamados Municípios-dormitório. Isso ocorre

frequentemente nos Municípios que contam com universidades públicas estaduais ou

federais e escolas técnicas e diariamente recebem estudantes de outros Municípios

da região.

A isenção que pretendemos criar colocaria fim a um problema que vem

acontecendo muito: para evitar o pagamento do pedágio, muitos motoristas procuram

caminhos alternativos, que muitas vezes colocam em risco a vida dos usuários. Desta

forma, nada mais coerente do que isentar desse pagamento os veículos escolares

que diariamente trafegam em rodovias pedagiadas. A educação é um bem comum

enquanto instrumento que garante a construção de uma sociedade democrática.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, do Transporte e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 3.701/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de Sabará -

Asprusa -, com sede no Município de Sabará.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de

Sabará - Asprusa -, com sede no Município de Sabará.

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

Sala das Reuniões, 2 de setembro de 2009.

Wander Borges

Justificação: A Associação dos Produtores Rurais de Sabará - Asprusa - é uma

entidade civil, sem fins lucrativos, fundada em 13/11/95, de natureza beneficente e de
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promoção social, que atua no desenvolvimento agropecuário do Município de Sabará.

A entidade em comento apresenta os objetivos estatutários seguintes: atuar

diretamente com os produtores agropecuários, valorizar os produtos agropecuários

produzidos em Sabará, estimular, modernizar e aperfeiçoar a produção agropecuária

de Sabará, incentivar pesquisas tecnológicas direcionadas à melhoria da

produtividade e qualidade dos produtos agropecuários, estimular a diversificação da

produção agrícola e pecuária nas pequenas propriedades rurais, melhorar as

condições de comercialização da produção, prestar assessoria técnica e jurídica aos

associados, atuar junto às autoridades públicas na defesa dos interesses de seus

associados, realizar estudos e serviços, apoiar o desenvolvimento do setor

agropecuário e colaborar na legalização da produção e comercialização de seus

produtos.

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, tendo como propósito contribuir

para seu desenvolvimento humano e promover sua inclusão social.

Diante de todo o exposto, fica evidente de que a associação busca a construção de

uma sociedade mais democrática, respaldada em uma alternativa de

desenvolvimento que contemple a inclusão social com justiça e universalização dos

direitos sociais, culturais, ambientais, civis e políticos.

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 de

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.702/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária, Esportiva, Recreativa,

Beneficente e Cultural Ipê Amarelo, com sede no Município de Sabará.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária, Esportiva,

Recreativa, Beneficente e Cultural Ipê Amarelo, com sede no Município de Sabará.



____________________________________________________________________________
171

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

Sala das Reuniões, 2 de setembro de 2009.

Wander Borges

Justificação: A assistência social possui interface com diversas políticas públicas,

envolvendo, em seus processos tático-operativos, ações de entidades públicas e

privadas que visam contribuir para a redução dos altos graus de desigualdade social

com que o País convive.

Destarte, diante da necessidade de redução das desigualdades sociais, a

sociedade civil organizou-se e, em 19/10/97, foi fundada a Associação Comunitária,

Esportiva, Recreativa, Beneficente e Cultural Ipê Amarelo, pessoa jurídica de direito

privado, sem fins lucrativos, de natureza beneficente e de promoção social.

A entidade em comento apresenta os objetivos estatutários seguintes: congregar,

amparar e defender os interesses dos proprietários e moradores dos Sítios

Residenciais Ipê Amarelo; orientar seus associados quanto a seus direitos e deveres;

promover o bem-estar social, dessas pessoas por meio do desenvolvimento de ações

sociais, culturais e desportivas, bem como auxiliá-los em seu crescimento físico,

intelectual e espiritual; incentivar o embelezamento da comunidade e atuar junto às

autoridades públicas na defesa dos interesses dos moradores da região.

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.

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 com justiça e universalização dos

direitos sociais, culturais, ambientais, civis e políticos.

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 de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.703/2009
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Declara de utilidade pública a Associação de Moradores dos Bairros Santa Matilde,

Quarenta e Dois, Idulipê e Adjacências - Ambasma -, 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 Moradores dos Bairros

Santa Matilde, Quarenta e Dois, Idulipê e Adjacências - Ambasma -, com sede no

Município de Santa Luzia.

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

Sala das Reuniões, 2 de setembro de 2009.

Wander Borges

Justificação: A assistência social possui interface com diversas políticas públicas,

envolvendo, em seus processos tático-operativos, ações de entidades públicas e

privadas que visam 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 24/9/2002, foi fundada a Associação de Moradores

dos Bairros Santa Matilde, Quarenta e Dois, Idulipê e Adjacências - Ambasma -,

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de natureza beneficente e de

promoção social.

A entidade em comento apresenta os objetivos estatutários seguintes: promover o

bem-estar social; desenvolver ações de integração sócio-cultural, artes e cidadania;

estimular a prática desportiva e competitiva sadia; atuar junto às autoridades públicas

na defesa dos interesses dos moradores da região; promover o fortalecimento e o

desenvolvimento social e humano da comunidade; combater as desigualdades

sociais e econômicas.

A entidade ministra diversos cursos gratuitos à comunidade, entre os quais,

profissionalização, jardinagem, cestaria, informática, confeitaria, inclusão digital,

dança, basquete, vôlei e futebol. Realiza, ainda, palestras abordando temas como

planejamento familiar, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis,

aleitamento materno e aconsenhamento familiar. Promove sessões de cinema

itinerantes, doação de cestas básicas e presta auxílio na reestruturação de
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associações.

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.

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 com justiça e universalização dos

direitos sociais, culturais, ambientais, civis e políticos.

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 3.704/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Santa Maria,

com sede no Município de Timóteo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

Santa Maria, com sede no Município de Timóteo.

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

Sala das Reuniões, 2 de setembro 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, à maternidade,

à infância, à adolescência e à velhice, ao amparo às crianças e aos adolescentes

carentes, 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 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.

Refira-se, aliás, que a assistência social possui interface com diversas políticas
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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, na data de 25/8/87, fundou a Associação dos

Moradores do Bairro Santa Maria, pessoa jurídica de direito privado, sem fins

lucrativos, de natureza beneficente e de promoção social, organizada para promover

o desenvolvimento sociocultural e zelar pelos interesses de seus associados.

A entidade em comento apresenta as finalidades estatutárias seguintes: congregar

os moradores do Bairro Santa Maria, promover seu desenvolvimento comunitário,

proporcionar adequadas condições de habitação, moradia, recreação e

desenvolvimento, estudar as condições sociais da comunidade, atuar junto às

autoridade públicas na defesa dos interesses de seus associados, planejar, promover

e incentivar atividades nas áreas de educação, saúde, recreação, lazer, meio

ambiente, esporte, transporte, comunicação e segurança, desenvolver atividades

sociais de promoção, proteção e atendimento à criança, ao adolescente e ao idoso,

proteger o meio ambiente, apoiar e desenvolver programas de educação ambiental,

incentivar a coleta seletiva, colaborar com entidades que atuem na área social,

defender judicial e extrajudicialmente os interesses coletivos de seus associados.

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.

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 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.
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PROJETO DE LEI Nº 3.705/2009

Declara de utilidade pública o Instituto Presbiteriano de Educação de Minas Gerais -

Ipemig -, 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 Presbiteriano de Educação de

Minas Gerais - Ipemig -, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 2 de setembro de 2009.

Gláucia Brandão

Justificação: O Instituto Presbiteriano de Educação de Minas Gerais – Ipemig –,

com sede no Município de Belo Horizonte, é pessoa jurídica de direito privado, sem

fins lucrativos, que tem como característica ser uma instituição aberta à comunidade,

livre e democrática, especialmente, um centro de preservação do saber, da cultura,

da história do homem e dos valores da cidadania e da família.

A entidade tem como finalidades a promoção gratuita da educação, da cultura e da

defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico; do desenvolvimento

econômico e social e combate à pobreza; de estudos e pesquisas voltados para o

desenvolvimento de tecnologias alternativas; da produção e divulgação de

informações e conhecimentos técnicos e científicos que digam respeito as suas

atividades; da assistência social; da segurança alimentar e nutricional; da

preservação e conservação do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável; de

valores universais como ética, paz, cidadania, direitos humanos e democracia.

Diante da importância das ações realizadas pelo Ipemig, contamos com o apoio dos

nobres pares à aprovação deste projeto de lei, que pretende declará-lo 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.

REQUERIMENTOS

Nº 4.498/2009, do Deputado Braulio Braz, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado, ao Secretário de Defesa Social e ao Chefe da Polícia Civil do
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Estado pedido de providências com vistas à melhoria da situação salarial dos

Delegados de Polícia do Estado. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 4.499/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de Natércia pela 1ª colocação

alcançada pelo Município na edição 2009 do Prêmio Dario Tavares, em

reconhecimento ao desenvolvimento de experiências inovadoras na atenção primária

à saúde no Estado. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 4.500/2009, do Deputado Délio Malheiros, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para que seja levada a efeito a

regulamentação da Lei nº 16.299, de 2006, que estabelece normas para a

comercialização de vestuário próprio da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de

Bombeiros Militar e dos demais órgãos de segurança pública do Estado. (- À

Comissão de Segurança Pública.)

Nº 4.501/2009, do Deputado Dinis Pinheiro, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com D. Walmor de Oliveira Azevedo por ter sido o único brasileiro

escolhido pelo Papa Bento XVI como integrante da Congregação para a Doutrina da

Fé. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 4.502/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Sérgio Resende, Presidente do Tribunal de Justiça, pelo

recebimento da Medalha do Instituto dos Advogados de Minas Gerais.

Nº 4.503/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Alceu José Torres Marques, Procurador-Geral de Justiça

do Estado, pela realização da Semana do Ministério Público.

Nº 4.504/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulada

manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. Carlos Alberto Menezes Direito,

Ministro do STF, ocorrido em 1º/9/2009. (- Distribuídos à Comissão de Administração

Pública.)

Nº 4.505/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao "Jornal Belvedere" pelos 6 anos de sua fundação. (- À

Comissão de Transporte.)

Nº 4.506/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada
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manifestação de aplauso ao Conselho Regional de Nutricionistas - 9ª Região pela

passagem do Dia do Nutricionista. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 4.507/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com os profissionais de educação física pela passagem do Dia do

Profissional de Educação Física. (- À Comissão de Educação.)

Nº 4.508/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Lions Clube Belo Horizonte Inconfidência por seus 50

anos de fundação. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 4.509/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Presidente da Copasa-MG pedido de providências para a reparação ou reconstrução

de pavimentos danificados por obras em redes de água e esgotamento sanitário no

Município de Campina Verde. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 4.510/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências com vistas à destinação de um veículo

para ser utilizado, no Município de Moema, pelo Conselho da Sociedade de São

Vicente de Paulo. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 4.511/2009, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

ao Secretário de Meio Ambiente pedido de informações sobre o processo de

regularização ambiental do empreendimento de mineração de areia da Samitra

Mineração e Transporte Ltda., situado em São José da Lapa.

Nº 4.512/2009, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

ao Secretário de Meio Ambiente pedido de cópia dos documentos que constam no

processo de regularização ambiental do empreendimento de mineração de areia da

Samitra Mineração e Transporte Ltda., situado em São José da Lapa. (- Distribuídos à

Mesa da Assembleia.)

Nº 4.513/2009, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

ao Presidente da Copasa-MG pedido de providências com vistas à implantação do

projeto de controle de odores na Estação de Tratamento de Esgoto de Nova

Contagem.

Nº 4.514/2009, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

ao Superintendente Regional de Meio Ambiente - Supram Central - pedido de
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providências com vistas à verificação dos níveis de emissão de gases e partículas

das indústrias Belocal e Ical, situadas em São José da Lapa, e sejam enviados a essa

Comissão os respectivos laudos técnicos.

Nº 4.515/2009, da Comissão de Meio Ambiente , em que solicita seja encaminhado

ao Presidente do Copam e ao Presidente da Feam pedido de providências com vistas

à adoção de parâmetros técnicos para disciplinar a construção de Estações de

Tratamento de Esgoto em áreas densamente ocupadas.

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Antônio Júlio.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Política

Agropecuária, de Direitos Humanos, de Educação e de Minas e Energia e dos

Deputados Tiago Ulisses e Delvito Alves.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Délio Malheiros.

O Deputado Délio Malheiros - Sr. Presidente, colegas Deputados, subo à tribuna

hoje para alertar esta Assembleia Legislativa e o Estado de Minas Gerais a respeito

de um plano patrocinado pela poderosa Federação Nacional de Seguradoras -

Fenaseg. O Denatran, órgão do governo federal, cujos objetivos desconhecemos,

está pressionando o Detran-MG para que, a partir desta semana, entregue a

aproximadamente 16 empresas privadas a vistoria de veículos que são submetidos a

transferências naquele órgão. São realizadas 1.000 transferências por dia em Belo

Horizonte, 1.500 em todo Estado, e em cada uma o Detran arrecada uma taxa, criada

por esta Casa, de R$99,71. O Denatran está pressionando o Detran a transferir esse

serviço para a iniciativa privada, sem lei, sem que essas taxas sejam estabelecidas e

sem licitação, como lembra o Deputado Wander Borges. A iniciativa privada irá

abocanhar R$25.000.000,00 ao ano apenas em Belo Horizonte. São 16 empresas

credenciadas.

Qual a razão disso? Por que está em curso a transferência da vistoria? A relação

com a Fenaseg é um sistema promíscuo neste Estado e em outros da Federação.

Não podemos aceitar que isso ocorra em Minas Gerais, pois o cidadão mineiro terá

que pagar mais R$90,00 para a transferência do veículo. O Detran já faz a vistoria e a
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transferência do veículo pelo custo total de R$90,00. O Dr. Santiago Oliveira tem

resistido bravamente a essa incursão da Fenaseg novamente no Estado de Minas

Gerais. Esta Casa precisa dar o apoio de que o Detran de Minas precisa. Ontem, em

reunião com a Secretária Renata Vilhena, alertei-a sobre essa situação em Minas

Gerais, e ela ficou de nos ajudar nessa luta. O Ministério Público está ajudando-nos

nesta luta, por intermédio do Promotor Leonardo Barbabela. E o Detran de Minas

Gerais está lá, resistindo bravamente - Dr. Santiago Oliveira está sozinho -, para não

entregar à iniciativa privada a vistoria dos veículos. Não podemos aceitar que essas

relações promíscuas da Fenaseg com o poder público cheguem novamente a Minas

Gerais. Sabemos que o sistema de reboque, em nosso Estado, foi transferido à

iniciativa privada. Enquanto o custo médio de um reboque nas oficinas de Belo

Horizonte é R$60,00, a empresa que faz o reboque em Minas Gerais cobra

R$152,00. Se essa vistoria sair do Detran, for transferida nesta semana para a

iniciativa privada, sem licitação, sem lei estadual, sem autorização, como eu disse,

R$25.000.000,00 irão para os cofres da iniciativa privada, e esse dinheiro sairá do

bolso do consumidor. O Detran cobra R$90,00 para fazer a vistoria no veículo e para

processar a documentação. Nesse caso, ele continuará cobrando os R$90,00 da

documentação, e o consumidor terá que pagar outros R$89,90 para a empresa

privada que fará a vistoria. Que empresas são essas? Quem são os donos ocultos

dessas empresas? Quem irá receber R$25.000.000,00 dos consumidores mineiros

destinados a essas poucas empresas? Não podemos permitir que isso ocorra.

Hoje apresentei um projeto de lei que pode até gerar polêmica, já que, segundo a

proposição, o órgão executor da política nacional de trânsito em Minas Gerais não

transferirá e não delegará a empresas privadas esse serviço que ele já faz, e muito

bem; esses R$25.000.000,00 ficarão com o Detran. Se forem transferidos para a

iniciativa privada, sabe-se lá para quais oficinas esses recursos irão. Ontem a

Secretária Renata Vilhena me disse que conseguiu a permissão do Detran de

Salvador para que o Detran de Minas use o “software”, uma caneta eletrônica que faz

a leitura ótica do chassi e do motor. Assim, o Detran poderá operar gratuitamente o

sistema operado em Salvador. Que razão há para se proceder a essa transferência?

Qual a razão de se entregar ao controle da poderosa Fenaseg mais esse serviço? A



____________________________________________________________________________
180

Fenaseg já administra várias empresas ocultas neste país, inclusive a Líder Seguros,

que arrecada R$5.000.000.000,00 do DPVAT, sem licitação. A empresa que controla

o registro da alienação fiduciária dos veículos em todo o Brasil também pertence ao

grupo da Fenaseg. A empresa que fará a leitura ótica do número dos chassis e do

motor, cobrando R$90,00, é, mais uma vez, ligada ao grupo Fenaseg - a poderosa

Fenaseg. Peço a ajuda dos Srs. Deputados para que não deixem o Dr. Oliveira

Santiago sozinho, porque ele está lutando bravamente contra essa transferência

absurda e promíscua que acontece em outros Estados da Federação. Portanto, Srs.

Deputados, fica aqui o alerta de que, se esta Casa não ajudar a controlar o dinheiro

arrecadado hoje pelo Estado, irá vigorar o contrato com essas empresas privadas,

que entraram ontem com o mandado de segurança no Tribunal de Justiça e divulgam

para a mídia uma informação falsa de que conseguiram ter o direito de fazer essa

vistoria. O Tribunal entendeu que a empresa é credenciada. Transferir-lhe o serviço

que é feito pelo Detran é outra história, que dependerá da conveniência da

administração pública. Neste momento, não convém à administração pública essa

transferência, pois assim o cidadão mineiro não terá de desembolsar mais R$90,00

para pagar uma vistoria que está sendo muito bem feita pelo Detran e por seus

abnegados servidores.

Srs. Deputados, utilizei um pouco do tempo, em razão do compromisso com o

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que não sei se ainda se encontra no Plenário. Não

estando aqui o Deputado, gostaria de complementar essa informação dizendo aos

senhores que continuaremos bravamente contestando essas relações entre órgãos

públicos e a Federação Nacional das Empresas de Seguros, que, como eu disse, é

um poder paralelo neste país. É uma organização que comanda campanhas políticas

em Brasília e detém o controle sobre os que são nomeados no Detran, no Denatran.

Aliás, não no Detran-MG, mas no Denatran, no Contran e na Susep. Fazem deste

país o que bem querem no que diz respeito ao Seguro Obrigatório. Quanto à vistoria

de veículo em Minas Gerais, temos a obrigação de preservar os interesses dos

consumidores mineiros, do erário estadual e ainda os interesses maiores, o que diz a

Constituição no seu art. 37 quanto à moralidade pública e administrativa e não

permitir que essa Fenaseg, por meio dessas empresas terceirizadas, tome conta do
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Detran-MG. Era o que tinha a dizer a V. Exas.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Deputado Délio Malheiros, sempre

combativo e atento a essa questão da defesa dos consumidores do Estado, quero

cumprimentá-lo. V. Exa. não estará sozinho. O Dr. Oliveira Santiago poderá contar

conosco nessa defesa dos interesses do Estado. Nas suas últimas palavras, V. Exa.

usou uma que determina tudo na administração pública: o interesse. No campo do

direito administrativo, V. Exa. sabe tanto quanto os demais Deputados desta Casa

que o interesse público deve prevalecer nas ações do interesse coletivo e da

administração pública. Portanto, passar essa vistoria para o setor privado e empresas

que vivem e exploram muito bem esse tipo de serviço do poder público não é o

melhor para Minas Gerais nem representa a supremacia do interesse público.

Estaremos juntos com V. Exa., impedindo, fazendo pressão política e obviamente

cobrando do Governador do Estado, que tem responsabilidade sobre essa matéria. A

decisão final cabe a ele. Temos de demonstrar ao governo do Estado que isso é ruim

para o contribuinte, que não aguenta mais pagar tanta taxa. Quando o cidadão

adquire um veículo, já paga IPI, ICMS, IPVA e, além do Seguro Obrigatório, taxa de

licenciamento e de emplacamento. Então, não aguenta mais pagar uma nova taxa

incidindo sobre a regularização do seu veículo. Portanto, conte conosco nessa luta.

Realmente V. Exa. está de parabéns por levantar um tema tão sério e necessário

para a defesa do contribuinte e do consumidor em Minas Gerais.

O Deputado Délio Malheiros - Muito obrigado, Deputado Sargento Rodrigues.

Gostaria de concluir, Sr. Presidente, dizendo que, se preciso for, ingressaremos na

Justiça com quantas ações civis públicas forem necessárias para suspender eventual

acordo entre o Detran e essas empresas privadas para o processo de vistoria. Não

podemos deixar que o dinheiro do contribuinte e do consumidor vaze pelo ralo e seja

carreado e utilizado para drenar o caixa dessas empresas que têm a complacência da

Fenaseg. Infelizmente, em Brasília, nada é feito no Denatran para pôr fim a essa

relação promíscua entre a Fenaseg e órgãos e Detrans de todo o País. Muito

obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Gomes.

O Deputado Carlos Gomes* - Sr. Presidente, Deputados e mineiros que nos
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acompanham pela TV Assembleia, o Estado de Minas Gerais foi palco de importantes

eventos neste mês de agosto, e, entre eles, quero destacar os 83 anos da

Universidade Federal de Viçosa - UFV -, completados no dia 28 de agosto deste ano.

Originária da antiga Escola Superior de Agricultura e Veterinária - Esav -, a UFV foi

inaugurada em 28/8/26 pelo então Presidente da República Arthur Bernardes, sendo

considerada uma das melhores universidades no campo científico brasileiro, com

excelência em vários campos do conhecimento. Além das ciências agrárias, destaca-

se também nas ciências exatas, biológicas e humanas. Graças à sua sólida base e a

seu bem-estruturado desenvolvimento, a Universidade adquiriu renome em todo o

País, o que motivou o governo federal a federalizá-la em 15/7/1969, com o nome de

Universidade Federal de Viçosa - UFV. Esta Universidade vem sendo avaliada como

uma das melhores de Minas Gerais e do Brasil e tem o reconhecimento do seu

importante papel para o desenvolvimento do País com sua destacada participação,

principalmente no desenvolvimento do agronegócio e da agricultura familiar,

mantendo-se em quatro grandes centros de referência nacional: Centro de Ciências

Humanas, Centro de Ciências Agrárias, Centro de Ciências Exatas e Centro de

Ciências Biológicas da Saúde. Ressaltamos também a importante iniciativa pioneira

da UFV, quando, no primeiro semestre deste ano, inaugurou a Casa dos Prefeitos,

com o objetivo de dar apoio técnico aos gestores municipais na elaboração e na

implantação de projetos de políticas públicas. A Casa dos Prefeitos tem recebido

gestores de toda a Zona da Mata, como também de vários Estados e de diversas

regiões. O Reitor Luiz Cláudio Costa e toda a equipe da Universidade não têm

medido esforços para auxiliar na elaboração de projetos e na condução das políticas

públicas dos Municípios - nota-se grande resultado em poucos meses de

funcionamento. Para o Estado de Minas Gerais, essa bela iniciativa, que foi a

inauguração da Casa dos Prefeitos na UFV, representa uma grande conquista da

Universidade, da região e da Prefeitura. Portanto, só me resta parabenizar o Reitor

Prof. Luiz Cláudio Costa, a Vice-Reitora Profa. Nilda de Fátima Soares, o Prof.

Gumercindo de Souza Lima, Pró-Reitor de Extensão. Em nome dele, cumprimento

todas as Pró-Reitorias da UFV, os professores, os colaboradores, os alunos e todas

as pessoas que contribuíram com a belíssima história da UFV.
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Sr. Presidente, Srs. Deputados, neste momento gostaria de falar de um assunto

que acredito ser da maior importância no contexto estadual e, até mesmo, nacional.

Parabenizo a querida cidade de Contagem, que faz parte da nossa Região

Metropolitana, bem como todos os seus moradores, pelos 98 anos completados no

dia 30 de agosto. Cumprimento ainda os contagenses que ajudaram a construir a

história dessa cidade que vibra com seu polo industrial de destaque em todo o País,

que se emociona com a produção cultural e que é orgulho de todos os mineiros, pois

luta, em pleno desenvolvimento, pela cidadania e inclusão social. Não poderia deixar

de parabenizar também a competente Prefeita Marília Campos, que preparou uma

festa para a cidade com ênfase nos processos coletivos. Destaco a entrega do

Conjunto Habitacional Maria da Conceição e a inauguração do Túnel Ressaca-Água

Branca, que faz uma integração do Município. Esse túnel é uma conquista para a

região, e estima-se que a população esperava por ele há cerca de 40 anos. Agora,

com sua inauguração, a questão urbana de toda a região irá melhorar. Meus sinceros

parabéns à Prefeita Marília Campos, à sua equipe de governo e a todos os

contagenses. Desejo a vocês muito sucesso e pleno êxito nessa nova fase que se

inicia rumo ao seu centenário. Tive oportunidade de estar presente em algumas

atividades do aniversário daquela cidade. Nos últimos anos, em momento algum

presenciamos tanta alegria como na comemoração do aniversário de Contagem, com

festas e abordagens culturais: o evento musical Minas ao Luar, na Praça da Glória,

gincanas, bandas e tantos outros eventos. Pudemos constatar que Contagem viveu

um momento diferente da sua historia. Além do desenvolvimento socioeconômico,

vimos que houve uma abrangência cultural em grande estilo. Os contagenses

puderam encontrar ali a sua identidade, puderam manifestar a alegria de morar nessa

cidade. Participei de várias etapas das festividades do Município. Parabéns,

contagenses, parabéns, Contagem, segundo Município do Estado, com sua

grandiosa população; parabéns, Prefeita Marília Campos, pelo grande trabalho que

vem executando no Município. Tenho acompanhado também a implantação, nos

últimos meses, do Orçamento Participativo nesse Município, uma conquista histórica

de todos os seus moradores. O Orçamento Participativo é uma conquista de vários

Municípios, mas só agora Contagem começa a conhecê-lo. Esse é um momento
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importante no mandato da Prefeita Marília Campos e toda a sua equipe. Parabéns,

Contagem, pelos seus 98 anos, comemorados com alegria e muita satisfação por

todos os contagenses, a todos os seus moradores, à brilhante administração de

Marília Campos.

Participei dessa comemoração com uma grande festa durante a semana passada,

terminando no dia 30 com a inauguração do Túnel da Ressaca, uma grande

conquista aguardada durante 40 anos por aqueles moradores. Com certeza, será

muito útil para todo o Município e toda a região. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Deputado José Henrique; Srs.

Deputados; Sras. Deputadas; telespectadores que acompanham a TV Assembleia.

Quero abordar um assunto que é tema de polêmica há alguns dias nesta Casa: a

situação ocorrida em Itaobim com a prisão de alguns policiais. Mas gostaria de

retornar a esse tema sob outra lógica, numa outra perspectiva, mais vinculada à

importância do trabalho social como fonte de garantia de direitos e de prevenção de

qualquer tipo de criminalidade. Não entrarei no mérito da situação, da atitude do Juiz

Neanderson, da Promotora Sumara, do comportamento dos policiais. Aliás, penso

que o importante agora é que o Estado de Minas Gerais garanta em plenitude

segurança pública para o cidadão de Itaobim. Acredito que, enquanto o processo

corre, enquanto os órgãos responsáveis fazem a apuração disso, a população de

Itaobim tem de ter a sua segurança pública garantida. Por isso não entrarei no mérito

de quem está com a razão. Não cabe à Assembleia emitir esse juízo. Temos o Poder

Judiciário, o Ministério Público, a Corregedoria, temos os espaços apropriados para

julgar o que efetivamente ocorreu.

No dia 20 de agosto, meu grande colega desta Assembleia Deputado Sargento

Rodrigues fez menção relacionada a uma instituição que faz um belíssimo trabalho

social em Itaobim, a Casa da Juventude. Senti-me na obrigação de vir a esta tribuna,

porque conheço a Casa da Juventude, uma entidade que funciona desde 1997. No

início da sua instalação, era uma entidade italiana, vinculada à associação Papa João

XXIII, que trabalha com orientação e apoio sociofamiliar na cidade de Itaobim,
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atendendo hoje a 700 crianças e jovens, 350 famílias, e que tem entre seus quadros

a nossa companheira e amiga Lia Queirós, pessoa séria e dedicada, assim como

toda a sua equipe. É uma entidade que atende principalmente as famílias dos Bairros

São Cristóvão e Esperança, que conheço na cidade de Itaobim. Os moradores são

sérios e humildes, trabalhadores que lutam e batalham. Na oportunidade, o Deputado

Sargento Rodrigues mencionou a entidade como se fosse uma espécie de refúgio

para marginais e menores. Talvez essa não tenha sido a intenção do Deputado, mas

o fato é que essa discussão da tribuna da Assembleia mexeu muito com os

moradores de Itaobim, porque aquelas crianças e jovens que estão sendo atendidas

por aquela entidade precisam de uma coisa: oportunidade na escola e no horário

extraescolar, como ocorre hoje no atendimento da Casa da Juventude em atividades

ligadas à profissionalização, à dança, ao teatro, à horta comunitária e à padaria, que

gera renda às famílias, às oficinas lúdicas, pedagógicas e profissionalizantes. Digo

tudo isso porque conheço a entidade. A Casa da Juventude é uma referência de

trabalho sério para o movimento da área da criança e do adolescente no Médio

Jequitinhonha. Esse trabalho se conjuga com o esforço empreendido pela Prefeitura

de Itaobim, tão bem governada pelo nosso amigo João Pereira, companheiro de

partido que tem uma equipe de trabalho competente, que foi precedido pelo nosso

companheiro José Alves. Foram governos sérios do Partido dos Trabalhadores.

Quero dar esse testemunho. Acredito que essa questão do adolescente que comete

ato infracional precisa de uma abordagem mais qualificada. Ninguém quer passar a

mão na cabeça de ninguém. O estatuto prevê medidas socioeducativas. O problema

é que Minas Gerais não tem programas consistentes para que esse adolescente seja

penalizado de acordo com a lei e depois, como egresso, tenha a oportunidade de

trabalho, de escolaridade. No ano passado, a execução orçamentária para a

construção de centros socioeducativos foi muito pequena, em que pese o esforço

técnico do Subsecretário Ronaldo Pedron, que é uma pessoa séria e competente.

Muitas vezes as obras agarram em outros espaços da administração pública. A Casa

da Juventude trabalha com a promoção de direitos, com aquele jovem em situação de

risco, que precisa de apoio socioeducativo e atividades de reforço escolar. É assim

que enfrentamos a prevenção à criminalidade; é assim que promovemos direitos.
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Faço esse depoimento porque entendo que, evidentemente, qualquer atitude contra

o ser humano tem de ser punida. Se o adolescente comete um ato infracional, ele tem

de ser penalizado de acordo com a lei. Precisamos de segurança pública de

qualidade. Acho que a cidade de Itaobim merece isso, está à beira da BR-116.

Infelizmente sabemos como o tráfico de drogas avança pelo País e pelo Estado de

Minas Gerais. É lógico que uma cidade margeada pela BR-116, na ligação entre

Minas e Bahia, também está sujeita à influência do tráfico. Por isso reitero aqui que o

Estado deve promover todas as ações de proteção à população de Itaobim, seja em

que momento for, mas temos que valorizar também a ação social. A ação social

desenvolvida hoje tanto pela Prefeitura de Itaobim quanto pela Casa da Juventude

deve merecer desta Assembleia o maior respeito possível, particularmente a

desenvolvida junto à população dos Bairros São Cristóvão e Esperança, a qual é,

como eu disse, composta de gente séria, de jovens que querem uma oportunidade,

de jovens que querem ter uma educação de qualidade. O que temos de discutir é

como apoiar mais esse trabalho, é como fortalecer mais as políticas públicas de

desenvolvimento social no Vale do Jequitinhonha, é como estender e levar para

Itaobim cursos da Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e do Vale do

Mucuri, hoje sediada em Teófilo Otôni, para evitar que os jovens tenham que

deslocar-se de Itaobim enfrentando estrada, horas de viagens para chegar a Teófilo

Otôni. Temos de discutir como levar unidades da escola técnica que está sendo

aberta em Araçuaí e em Almenara para Itaobim. Itaobim, Capital da manga, berço do

Festivale, que tem um trabalho exemplar na área da cultura, do esporte, do

artesanato, da escola-família agrícola, do nosso PT e de outras pessoas sérias que

podem não estar no nosso partido, mas que compartilham conosco dos mesmos

ideais.

Quero aqui fazer um convite ao meu amigo Deputado Sargento Rodrigues: quando

formos a Itaobim, vamos visitar juntos a Casa da Juventude. Se eventualmente um ou

outro jovem frequenta as atividades e ainda não descobriu o caminho correto da

escola, da profissionalização, do primeiro emprego, é exatamente com esse jovem

que temos de renovar nosso trabalho, despertá-lo para uma vida mais digna. Temos

de despertar esse jovem lutando contra o tráfico, aprovando bons projetos sociais,
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apresentando oficinas de capoeira, de música, de dança, com a profissionalização,

com a inclusão digital que existe hoje na Casa da Juventude.

Falo com certa emoção porque conheço esse trabalho e tenho a certeza de que

não foi intenção do Deputado Sargento Rodrigues. Mas o fato, Deputado Sargento

Rodrigues, é que aquelas pessoas dos Bairros São Cristóvão e Esperança se

sentiram um pouco atingidas com essa afirmação, porque lá dentro há 700 crianças e

jovens, famílias de gente séria. Tenho a certeza de que essa também é a posição do

Prefeito João Pereira, que quer uma segurança pública de qualidade, que respeita

nossa Polícia Militar. Minas Gerais tem a melhor Polícia Militar do País. Todo lugar a

que vamos reconhece o trabalho sério da Polícia Militar, mas, assim como o Prefeito

João Pereira, eu e esta Casa também reconhecemos o trabalho sério das entidades

sociais.

Então, queria deixar claro para todos: não vamos entrar nesta polêmica: se o Juiz

exorbitou, se a polícia exorbitou. Não sou Juiz dessa questão, mas, como assistente

social, Deputado do PT mais votado em Itaobim, militante da área da criança,

coordenador da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do

Adolescente, posso dizer que a Casa da Juventude não é refúgio de marginais, é

espaço da vida e da esperança.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Quero novamente cumprimentar V.

Exa., como o fiz pela manhã. V. Exa. é sempre coerente, e foram essas as palavras

que usei na parte da manhã. Quero dizer a V. Exa. que não discordamos, mas, pelo

contrário, convergimos. Se V. Exa. tiver oportunidade de ler um pouco da minha

biografia, talvez aqueles que não são aristocratas, não têm “pedigree”, que é meu

caso, porque sou filho de vaqueiro, verá um pouco da minha trajetória. Morei na

Cabana do Pai Tomás, uma favela que está na região Oeste de Belo Horizonte, fui

criança e adolescente morando numa favela, num grande aglomerado, e tenho muito

orgulho de ter tido algumas oportunidades na vida.

Fui vigilante mirim do Cesam. Também exerci várias atividades que uma criança

pobre realiza, até por sobrevivência, como é natural.

Não discordamos de V. Exa. Temos inúmeros trabalhos realizados. O que V. Exa.

diz neste momento diz respeito a atuar no campo da prevenção social, e isso é atuar
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preventivamente na questão da violência e da criminalidade, especialmente no que

diz respeito ao tráfico de drogas. Portanto, convergimos plenamente.

Também assinei e pertenço à frente parlamentar que V. Exa. preside de maneira

muito satisfatória. Estaremos sempre caminhando na mesma direção, quando o

assunto for esse. Apenas pinçamos, num outro pronunciamento que fiz, algumas

questões sobre o maior bem jurídico, que continua sendo a vida. Enquanto for

Deputado nesta Casa, não vou deixar que ninguém distorça isso ou que faça inversão

de valores, porque o criminoso que matou, ainda que menor, tem de receber também

uma punição exemplar. Ninguém pode aqui chegar e dizer que ele não pode receber

uma punição exemplar, pois ele tirou a vida de outra pessoa. Se V. Exa. pesquisar na

internet, verá lá, recentemente, um texto publicado pelo Ministro do TST Ives Gandra,

que diz que não há falar em outros direitos de segunda, de terceira geração ou da

própria integridade física sem a vida. Apenas fizemos esse reparo. Mas quero dizer-

lhe que esta Casa deve continuar esse belo trabalho. Para recuperar, é preciso atuar

firmemente no campo da prevenção social. É o que o Fica Vivo faz aqui no Estado. Já

cheguei a parabenizar o Governador várias vezes, porque foi o primeiro na história de

Minas Gerais que atuou de forma consciente e inteligente no campo da prevenção

social com programas como o Fica Vivo, o Poupança Jovem e tantos outros.

Portanto, pode ter a certeza de que, mais uma vez, estaremos partilhando a mesma

posição, sem nenhum problema. O Prefeito está de parabéns. Que continue atuando

dessa forma. A própria Polícia Militar desenvolve programas também nesse campo,

como o Proerd. Obrigado.

O Deputado André Quintão* - Muito obrigado, Deputado Sargento Rodrigues.

Sr. Presidente, concluindo, deixo aqui esta palavra para a cidade de Itaobim, o

nosso compromisso com a localidade. Queremos mais segurança, combater o tráfico

de drogas com muita força, com muita determinação e, ao mesmo tempo, valorizar o

ser humano, o trabalho social da Prefeitura, de nosso Prefeito, João Pereira, da Casa

da Juventude, que tem à frente a Queiroz e toda a sua equipe. Deixamos também

aqui a palavra de estímulo, de esperança aos moradores do Bairro São Cristóvão, do

Bairro Esperança, que têm esperança até no nome. Apresentamos a nossa

solidariedade ao Sr. Paulo José Francisco.
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Concordo com o Deputado Sargento Rodrigues: todo aquele que comete um ato

contra a vida precisa ser punido dentro da lei e do respeito humano, conforme

preveem a ética e a nossa Constituição Federal.

Portanto, Sr. Presidente, deixo aqui essas palavras, sobretudo o nosso respeito,

para que possamos da próxima vez discutir a universidade federal com cursos em

Itaobim, a Escola Técnica Federal, os projetos sociais, o apoio à cultura, porque o

povo de Itaobim merece e porque tem muita gente séria à frente das entidades

sociais e da Prefeitura dessa querida cidade, Capital da manga e do médio

Jequitinhonha. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Weliton Prado) - Com a palavra, o Deputado Gustavo

Valadares.

O Deputado Gustavo Valadares* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, retorno hoje à tribuna. Ontem fiz um pronunciamento pelo art. 70 para

iniciar alguns comentários e algumas ponderações a respeito do Plano de Metas e

Resultados apresentado pelo Prefeito Márcio Lacerda na última semana na Prefeitura

de Belo Horizonte. Foi uma solenidade muito prestigiada pelos governos federal e

estadual. Todos os Vereadores da Capital estavam lá presentes, bem como todos os

Secretários da Prefeitura de Belo Horizonte. Foi uma bela festa, mostrando, entre

outras coisas, a união da nova equipe que está à frente da Prefeitura de Belo

Horizonte, com o único objetivo de melhorar a vida do cidadão belo-horizontino.

Dizia aqui ontem, Sr. Presidente, que o meu objetivo principal em dar repercussão a

esse Plano de Metas e Resultados do Prefeito Márcio Lacerda não é fazer oposição,

até porque não faço oposição ao Prefeito, pelo contrário, torço - e tenho a certeza de

que pelo menos 95%, 99% dos belo-horizontinos também torcem - para que ele tenha

êxito em sua caminhada e administração, a fim de que a vida de toda a população

melhore no decorrer destes seus quatro anos de mandato à frente da Prefeitura.

Reconheço sua liderança, que foi outorgada pela população da cidade nas últimas

eleições. Foram dois turnos, mas ele teve no segundo turno uma votação

considerável e venceu bem. Portanto, não faço oposição apenas por considerar

minha obrigação, por ser parlamentar e belo-horizontino e por ter participado e
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disputado o pleito municipal passado, quero discutir e dar sugestões a seu Plano de

Metas e Resultados.

Ontem, tivemos a oportunidade - muito rapidamente, já que temos apenas 15

minutos para o pronunciamento - de falar sobre a educação, a segurança e a

mobilidade urbana - que hoje, se não é a principal, é uma das principais

preocupações da população - e tratamos muito da questão do metrô de nossa

Capital. O Prefeito - não sei se em um ato equivocado ou se foi mal-assessorado -, na

semana passada, quando do anúncio desse Plano de Metas, lavou as mãos e jogou

toda a responsabilidade da conclusão e da extensão do metrô sobre os

parlamentares estaduais, os federais e o governo federal. Dizia aqui que o Prefeito de

uma metrópole como Belo Horizonte tem mais força política e respaldo popular que

todos os Deputados Estaduais e Federais para ir ao governo federal e cobrar

investimentos efetivos e diretos no metrô, para tirarmos esse projeto tão sonhado do

papel e o transformarmos em realidade.

Durante a campanha do ano passado, discutimos uma proposta, e o Prefeito Márcio

Lacerda também a conhece e lhe é simpática: a extensão das obras do metrô com a

parceria da iniciativa privada. Entretanto, é preciso que o governo federal continue no

projeto. Em primeiro lugar, ele tem que permitir tal parceria; em segundo, mesmo com

essa parceria, ele tem que continuar colocando dinheiro. Em vez de investir cerca de

R$4.000.000.000,00, investirá um pouco mais que a metade disso, mas terá que

colocar dinheiro para tirarmos do papel o tão sonhado metrô de Belo Horizonte. A

meu ver, somente o metrô da nossa Capital amenizará o problema da mobilidade

urbana. As faixas exclusivas que estão sendo criadas nos principais corredores da

cidade para o transporte coletivo ajudam? Ajudam, e muito, mas são necessárias

outras ações.

Tenho sempre dito, desde a semana passada, quando tomei conhecimento desse

Plano de Metas e Resultados do Prefeito, que a parte da mobilidade desse Plano está

incompleta, porque não prioriza a bicicleta como meio de transporte para pequenos

deslocamentos. Não estamos citando a bicicleta como meio de transporte para

grandes deslocamentos, mas para pequenos. Nem a Prefeitura nem qualquer um de

nós pode cobrar da população a utilização desse veículo como meio de transporte, se



____________________________________________________________________________
191

a Prefeitura não colocar como prioridade no seu plano de mobilidade urbana, dentro

desse programa de metas e resultados, a construção de ciclovias e ciclofaixas

capazes de dar segurança ao ciclista em pequenos trajetos. Assim, em vez de usar o

carro para ir até a escola ou até o trabalho perto de casa, o cidadão poderia usar a

bicicleta.

Para mim, o Plano de Metas e Resultados está incompleto na parte da mobilidade

urbana, quando não inclui a construção e a implementação de ciclovias e ciclofaixas

em Belo Horizonte.

E, mais do que isso: Belo Horizonte já tem uma porcentagem de 2,4 habitantes para

cada carro que transita na cidade. É uma das maiores proporções que há entre todas

as grandes metrópoles do País. Precisamos incentivar o cidadão belo-horizontino a

deixar o seu veículo em casa.

Que outras possibilidades existem? Na minha opinião, faltou ao Plano de Metas

uma pitada de criatividade no ponto da mobilidade. Já disse aqui outras vezes e volto

a repetir: deve haver incentivo por parte da Prefeitura para que se criem e se

construam - assim como estão sendo construídas faixas exclusivas para o transporte

coletivo - faixas exclusivas para veículos que transportem mais de três passageiros.

Principalmente nos horários de pico, se nós, se cada uma das senhoras e dos

senhores parlamentares desta Casa tiver a curiosidade de sair de carro e transitar por

Belo Horizonte, irá comprovar que 90% dos veículos que transitam pelas ruas da

cidade têm apenas um passageiro ou duas pessoas dentro dele, principalmente no

horário de pico. Precisamos incentivar, a Prefeitura precisa incentivar o intercâmbio

entre vizinhos, amigos e familiares para que haja uma troca de caronas. Assim,

consequentemente, diminuirá o número de veículos que transitam diariamente pela

cidade.

Então, na minha opinião, na parte da mobilidade urbana, Sr. Presidente, ficou

incompleto o Plano de Metas e Resultados do Prefeito Márcio; porém, existem outras

situações na parte da mobilidade que poderiam ajudar. Faço votos de que o Prefeito

incorpore as diversas sugestões aqui apresentadas e as que estão sendo

apresentadas pelos quatro cantos de Belo Horizonte, por cidadãos belo-horizontinos,

e que consiga, até 2012, que é a meta, cumprir os objetivos que foram elaborados.
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São diversas as obras que foram estipuladas pela PBH para serem construídas e

inauguradas até 2012.

Vamos agora à área da saúde. O Prefeito de Belo Horizonte apresenta como

principal prioridade, como ponto principal da saúde nesse programa de metas e

resultados da Prefeitura, a construção de um hospital metropolitano em nosso

Distrito, na região do Barreiro, aproximadamente com 240 leitos; desses 240 leitos,

20 CTIs. Resolve o problema? Não resolve o problema. Ameniza o problema?

Ameniza o problema. Agora, na minha opinião - e tenho a certeza de que hoje, em

Belo Horizonte, muitos dividem essa opinião comigo -, o segredo para amenizar o

sofrimento de quem usa o serviço da saúde pública na cidade de Belo Horizonte

passa pelo investimento em pessoas, em pessoal. É preciso valorizar mais o servidor

da área da saúde em Belo Horizonte e dar a ele melhores condições para o primeiro

atendimento. Os postos de saúde de Belo Horizonte encontram-se, quase que na sua

maioria, na sua totalidade, em situação de calamidade. E por diversos problemas,

seja na área da segurança, seja na área da infraestrutura desses postos, seja na área

de medicamentos, seja na área de pessoal. E é no primeiro atendimento, é no pronto

atendimento no posto de saúde que o cidadão chega, pela primeira vez, para receber

o atendimento. Então, só vamos resolver o problema de saúde em Belo Horizonte, se

valorizarmos os servidores públicos da saúde, se dermos a eles melhor treinamento,

melhores condições de trabalho.

E quando falo em melhores condições de trabalho, falo de postos de saúde dignos

para quem lá trabalha e para quem lá recebe atendimento. Então, o Hospital do

Barreiro é fundamental? Sim. Será parte importante da rede de saúde pública de Belo

Horizonte? Será, mas não é a solução. Precisamos fazer com que os postos de

saúde de Belo Horizonte tenham boa condição para oferecermos bons serviços à

população belo-horizontina que por lá passa.

Então, Sr. Presidente, já está terminando meu tempo, mas gostaria de dizer que

são sugestões. Gostaria de parabenizar o Prefeito Márcio Lacerda, porque, pela

primeira vez, um Prefeito da Capital teve a sensibilidade de reconhecer o

planejamento urbano como parte primordial, insubstituível para o desenvolvimento da

cidade. Ele precisa ser aplaudido pelo Plano de Metas e Resultados. As sugestões
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que trago colho nos quatro cantos de Belo Horizonte durante as minhas caminhadas,

andanças que faço pela minha cidade. As minhas aflições são as mesmas de quase

dois milhões e meio habitantes que vivem aqui, em Belo Horizonte, e de quase 5

milhões de habitantes que moram na Região Metropolitana de Belo Horizonte e

querem ver sua Capital desenvolver-se, porque, consequentemente, a Região

Metropolitana vai desenvolver-se também.

Então, não entendam as senhoras e os senhores parlamentares, as senhoras e os

senhores que nos assistem das galerias desta Casa, que estou aqui para criticar o

Plano de Metas do Prefeito Márcio Lacerda apenas por oposição. Não, até porque já

bem disse, tanto no início do meu pronunciamento de hoje quanto no de ontem, que

não faço oposição ao Prefeito Márcio Lacerda; muito pelo contrário, já disse a ele

pessoalmente, mais de uma vez, na sede da Prefeitura Municipal, em seu gabinete,

que o que ele precisar pode contar com este parlamentar, para desenvolvermos bons

projetos, a fim de melhorarmos a qualidade de vida do cidadão belo-horizontino.

Continuarei vigilante, porque esta é a minha obrigação como parlamentar mineiro e

como cidadão belo-horizontino. Sou companheiro do Prefeito Márcio Lacerda e

acredito que ele é um homem de bem, capaz de transformar para melhor a nossa

cidade de Belo Horizonte. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

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

O Deputado Padre João* - Sr. Presidente, nobres colegas Deputados, saudações

também aos que nos acompanham pelas galerias e pela TV Assembleia.

Sr. Presidente, quero tratar de um assunto que vem se arrastando desde 2007, por

parte do governo do Estado e de alguns servidores, embora o empenho de alguns

destes não corresponda ao das pessoas que dão a palavra final. Quero tratar da

redução da taxa de tributação do ICMS da agricultura familiar. Faço essa

retrospectiva, porque a Assembleia Legislativa não tem sido indiferente. Desde 2007,

apresentamos várias solicitações, acolhendo vários agricultores, dialogando com

eles, fazendo o confronto dessa ação do governo do Estado com a ação do próprio

governo federal por meio de um programa que busca o fortalecimento da agricultura

familiar desde o acesso à terra, ao crédito e, assim, à produção.
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Há também o beneficiamento dos produtos. Vários recursos são a fundo perdido,

com o fabuloso Programa de Aquisição de Alimentos - PAA Doação Simultânea. Há

casos de, para uma associação, serem depositados cerca de R$700.000,00. A

entrega tem de ser feita em forma de produto. São desbloqueados os valores, na

medida em que eles vão entregando os produtos, que são destinados a creches,

Apaes, Lares de Idosos, etc. Por isso são chamados de doação simultânea. O

governo federal, por meio da Conab, adquire os produtos da agricultura familiar, os

quais imediatamente são doados para as entidades.

Qual a discussão? A taxa de tributação para a maioria dos produtos é de 18%. Para

uma parte, a taxa é de 12%. Para uma outra, menor, é de 7%. Fizemos reuniões, a

exemplo da audiência pública que realizamos em 3/6/2008, na Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial, para discutir esse assunto. Contamos com a presença

da Companhia Nacional de Abastecimento - Conab -, da Emater, da Secretaria de

Estado de Fazenda de Minas Gerais, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, do

Conselho Estadual de Segurança Alimentar, da Federação dos Trabalhadores da

Agricultura Familiar e da Secretaria da Agricultura. A partir dessa audiência pública,

constituímos um grupo de trabalho. No dia 16 de junho, foi realizada a primeira

reunião desse grupo com representantes da Conab, da Emater, da Secretaria de

Estado de Fazenda, da Secretaria de Estado de Agricultura, do Consea e da Fetraf. A

proposta desse grupo de trabalho tinha em vista a incidência de uma só alíquota

sobre todos os produtos cuja incidência hoje é de 18%, 12% ou 7%. Chegou-se ao

entendimento de 3% para as operações de comercialização de produtos de

agricultores familiares ou agroindustriais de caráter familiar, ainda com a novidade de

inclusão de um crédito presumido de 7% de abatimento de ICMS para o

estabelecimento comercial que adquirir esses produtos diretamente da agricultura

familiar.

No dia 6/8/2008, foi publicado o Decreto nº 44.867, alterando a legislação do

Decreto nº 43.080, de 2002, e reduzindo a tributação dos produtos oriundos da

agricultura familiar para 3%. Ou seja, esse decreto foi publicado em 6/8/2008, e, a

partir daí, vários encontros ocorreram. Quero reconhecer o trabalho do Lucas e da

Ignes, da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, além do
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reconhecimento ao Consea e aos movimentos sociais.

Por parte do governo existe a preocupação. Eles também têm participado de vários

eventos, de várias discussões sobre a alimentação escolar. Às vezes, seus

funcionários ficam em situação de desconforto. Não gostaria de estar no lugar deles,

porque, ao participarem dos eventos, são pressionados e só podem dizer: “Vai

publicar, vai publicar”. Agora, tudo depende de uma publicação, regulamentando esse

decreto. Essa publicação está na Secretaria de Governo ou na Secretaria de

Planejamento.

Há meses recebemos a informação de que isso será publicado na semana que

vem. Assim, tenho de dirigir-me diretamente ao Governador para dizer-lhe: “Sr.

Governador, isso não se faz com quem está no campo quase em regime de

escravidão!”. O trabalhador rural enfrenta dificuldades para permanecer no campo,

visto que, além de não contar com uma série de serviços, a exemplo de energia

elétrica e das estradas, o que produz é vendido com muito sacrifício. Portanto,

colocar ICMS de 18% sobre os produtos é penalizar o trabalhador rural. Para melhor

entendimento, citarei um projeto feito pela Conab ou através dela. Às vezes, juntam-

se 50 agricultores; se esse projeto, num todo, é de R$100.000,00, o Ministério de

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que tem à frente o companheiro Patrus

Ananias, passa esse recurso, por meio da Conab, à associação. Ou seja, esse

recurso é depositado na conta da associação. Quando a nota fiscal é emitida, 18%

ficam para o Estado, isto é, 18% de R$100.000,00 ficam com o Estado, o que é um

absurdo.

Esta Casa, hoje, pela manhã, contribuiu para a redução de ICMS, quando votou um

projeto que concede isenção às empresas que vão acolher os presos e ajudá-los na

ressocialização. Citam-se, ainda, outras concessões, a exemplo das que se referem

aos equipamentos de hidrelétricas, construção de barragens e equipamentos de

informática. Quantos projetos já votamos aqui de redução de ICMS?

Na agricultura familiar, temos jovens trabalhadores e trabalhadoras que querem

permanecer no campo, mas desejam obter uma renda. Ora, agora incide uma taxa de

18% sobre a produção desses pobres que lutam para manter o alimento na mesa não

só dos mineiros, mas também de grande parte do povo brasileiro e, até mesmo, para
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garantir a exportação, caso em que se organizam em cooperativas. Nesse caso, há

experiências na produção de café e na agricultura familiar. Essa morosidade do

Estado é uma vergonha! Não dá para acreditar que isso seja incompetência! Onde

está a eficiência da gestão? Que gestão pública é essa? Para quem está voltada

essa eficiência? Quem está ganhando com isso? Isso é um absurdo!

Já há um entendimento na Secretaria de Estado de Fazenda e na Secretaria de

Estado de Agricultura, que participaram do processo. Agora estão amarrando a

publicação que regulamenta esse decreto. É só a forma! Que procedimentos o

agricultor tem de realizar? É isso o que diz esse decreto, cuja regulamentação

depende dessa publicação. Quem está sendo penalizado é o agricultor.

O governo federal, no mês de junho, determinou que no mínimo 30% dos recursos

do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação sejam destinados à aquisição

de produtos da agricultura familiar, estendendo-se a alimentação escolar para o

ensino médio, o que amplia esse volume de recursos. Nesse caso, garante-se que a

escola compre diretamente do agricultor familiar.

O Estado fica com 18% desses recursos. Ora, o Estado tem de ajudar, tem de

contribuir para o processo, mas, infelizmente, está atrapalhando e retirando recursos

do pobre. O governo federal envia o recurso para a agricultura, pois grande parte da

população é pobre, porém quer viver com dignidade. Então, o Estado concede

isenção às grandes indústrias siderúrgicas, enquanto o pequeno é esquecido.

Essa é a lógica perversa deste governo. É um absurdo, é inadmissível uma coisa

como essa! Reconheço os cargos técnicos que vêm se empenhando e que se

empenharam na construção, mas o povo foi enganado. Sempre realizamos

audiências públicas para encontrar um entendimento, mas a discussão fica parada

tanto na Secretaria de Agricultura quanto na de Fazenda. Isso é justo? Por que esse

entendimento nunca sai?

Sr. Governador, não queremos para os agricultores brasileiros o que está ocorrendo

com os agricultores de Minas Gerais. Não desejamos que essa prática se estenda

para o Brasil inteiro. O povo mineiro que está consciente do que vem ocorrendo com

os mais pobres também não quer que essa prática se estenda além das fronteiras de

nosso Estado. Ainda bem que o povo mineiro está acordando e quer dar um basta a
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essa prática neoliberal, que só favorece os grandes. São os grandes empresários que

recebem as benesses num Estado que funciona só para os ricos, só se lembra dos

pequenos, quando é para aplicar-lhes multa e retirar-lhes recursos.

Governador, que V. Exa. tome conhecimento da morosidade do seu governo, que

não tem nem nunca teve gestão eficiente. Uma gestão eficiente tem de ser favorável

a todo o povo mineiro e tem de enxergar cada cidadão, sendo presença constante na

vida de cada um, sobretudo dos agricultores familiares, visto que 70% dos produtos

que chegam à mesa dos mineiros são produzidos pela agricultura familiar, que vem

sendo penalizada por um alto imposto. O governo concede redução de impostos para

tantos, menos para quem mais precisa, mais trabalha e mais contribui para o Estado

e o País, que é o agricultor. Sem ele, não existiria vida. As pessoas podem ter

dinheiro, mas, não tendo o que comer, o que seria delas?

É preciso voltar o nosso olhar para o campo, a fim garantir o que os homens, as

mulheres e as crianças precisam para viver no campo com dignidade.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, público que nos acompanha pela TV Assembleia, há pouco comentava

com o Deputado Carlin Moura que fico triste, ao abordar esse tema e ao gastar tanta

energia com um assunto que poderia ser facilmente resolvido pelo Comando-Geral da

Polícia Militar. Entretanto, dado o flagrante desrespeito a direitos e garantias

fundamentais previstos em nossa Carta Maior, a Constituição da República, não há

outro mecanismo, outra forma de me manifestar, senão usar esta tribuna para expor

minha indignação diante dessa questão.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, estive com o Cel. Renato Vieira de Souza,

Comandante-Geral da Polícia Militar, no dia 8 de maio, há cerca de quatro meses, e

despachei com ele o Ofício nº 744/2009, de lavra de nosso gabinete. Na ocasião,

solicitamos sua presença para fazer cessar, cassar definitivamente alguns

memorandos que alguns Comandantes, Chefes e Diretores da Polícia Militar vêm

fazendo pelo interior do Estado.

O assunto de hoje trata especificamente da questão do batalhão de Betim. Parece-
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me que o Ten.-Cel. Antônio Leandro Bettoni da Silva, mais conhecido como Ten.-Cel.

Bettoni, Comandante do batalhão de Betim - devo até fazer uma pesquisa, Sr.

Presidente -, deveria estar nessa relação, junto com Ulysses Guimarães, de

legislador originário, o chamado legislador constituinte. Esse moço e alguns outros

vêm legislando, vêm alterando a Constituição da República por memorando.

O que mais me entristece, Cel. Renato Vieira de Souza, digníssimo Comandante-

Geral da Polícia Militar, é que o senhor leva muito tempo para tomar uma providência.

Eu disse a V. Exa. na última reunião: “Não haverá outro mecanismo, Sr. Comandante,

a ser utilizado senão o expediente da convocação na Comissão de Direitos

Humanos”. Pasmem, senhoras e senhores, cheguei a publicar no meu informativo,

que é produzido pelo gabinete, que eles querem rasgar a Constituição da República.

Mesmo assim, os Coronéis Renato Vieira de Souza, Comandante-Geral da Polícia

Militar, e Gilberto Cabral, Chefe do Estado-Maior, continuaram inertes, sem tomar

nenhuma providência em relação ao assunto. Nós, que estivemos lá de forma gentil,

de forma propositiva, levando um problema para chegar a uma solução pacífica,

tranquila, mediando conflitos que chegam ao nosso gabinete, não tivemos retorno

nenhum do Sr. Comandante-Geral.

Pasmem: esse documento, esse ofício foi protocolado no dia 8 de maio. E qual foi o

objeto, Deputado Weliton Prado, a presidir essa reunião? O Comandante do batalhão

elaborou um memorando a respeito da licença-saúde dos policiais militares sob seu

comando em Betim. Quando o policial adoece, quando está com um problema de

saúde, ele vai ao médico, que o libera por três, quatro, cinco dias, como ocorre com

qualquer trabalhador na face da Terra. O policial, então, é obrigado a levar à sua

sede essa dispensa, esse atestado. O médico da unidade, o médico do chamado

Serviço de Assistência à Saúde - SAS - da unidade homologa tal atestado, que dará

ao policial o direito ao repouso em casa. Quando ele retorna à atividade normal, o

Comando faz com que ele pague os dias em que ficou de repouso. Ele é obrigado a

trabalhar os cinco dias em que esteva repousando.

Pergunto às senhoras e aos senhores: ele não pode adoecer? Parece-me que o

Ten.-Cel. Bettoni, Comandante do 33º Batalhão de Betim, está comandando

“robocops”. Homem de ferro não adoece, apenas faz algumas lubrificações, recarrega
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a bateria e continua trabalhando. Lá não se pode adoecer.

Está aqui, Sr. Presidente, a forma desrespeitosa, a forma que viola a dignidade da

pessoa humana. Acho que esses Comandantes - tenho que consultar alguns

Deputados Federais mais antigos - talvez estivessem lá, legislando como

constituintes originários, e eu não tinha conhecimento disso. O cidadão quer alterar a

Constituição da República, quer alterar cláusula pétrea por memorando e, o pior, quer

alterar as normas que fundamentam, que antecedem os direitos e garantias

fundamentais. Assim está descrito no art. 1º da Constituição da República: “Art. 1º - 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; IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa”.

Mais adiante, Sr. Presidente, o § 1º do art. 5o estabelece que “as normas

definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”. E aí, Cel.

Renato? Será que terei de pedir ao senhor, mais uma vez, que não permita que seus

Comandantes no interior continuem rasgando a Constituição da República por meio

de memorandos? Não vou ter de pedir isso, Sr. Presidente, porque direitos e

garantias fundamentais nenhum cidadão pede a nenhuma autoridade, mas exige;

exige que sejam cumpridos, porque assim define a Constituição da República quando

diz que são direitos de aplicação imediata.

Mas onde está a dignidade da pessoa humana, se o cidadão não pode adoecer?

Partem eles do pressuposto equivocado de que todos estão ludibriando, de que os

policiais estão usando de má-fé, pois não estão doentes, mas simulando doenças.

Assim, criam memorandos ridículos, que desrespeitam e violam a dignidade da

pessoa humana.

Esse não é um assunto que eu gostaria de tratar aqui, porque é muito pequeno

para ser tratado desta tribuna, em que se quer um trabalho melhor. Mas, por outro

lado, temos de observar que, muitas vezes, é por isso que o policial acaba

trabalhando mal nas ruas, exorbitando em suas ações e fazendo o que não deve. Por

quê? Porque é desrespeitado dentro do quartel, já que não pode ficar doente. Se ele

tirar uma licença de saúde por cinco dias e repousar em casa, é obrigado a repor
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esses dias na sua folga; ou seja, não pode adoecer. Assim, mesmo que se recupere

fisicamente, psicologicamente fica arrasado, porque isso é uma violência contra a

dignidade de pais de família.

Tenho em mão, Sr. Presidente, o controle de licenças médicas e reposição de

serviço documentando a relação de policiais que tiraram licença de saúde - por

determinação médica, não por sua livre e espontânea vontade - e, após cumprirem a

licença, ao voltarem ao quartel, foram obrigados a trabalhar em seus dias de folga

para repor cada dia dessa licença. Está tudo aqui, documentado. Estive com o Cel.

Renato Vieira de Souza, Comandante-Geral da Polícia Militar, despachando

pessoalmente, entreguei o documento e falei da violação, mas quatro meses se

passaram e até hoje o Cel. Renato não tomou providência. Está aqui uma escala de

serviço em que eles, mais uma vez, tentam maquiar o ato, desrespeitando a

Constituição da República: na escala prevista para o mês de agosto, lê-se o nome do

policial, seguido da letra “d”, indicativa de que ele estaria de descanso. Mas, por baixo

do pano, escondida na gaveta, está a escala do dia em que o policial vai pagar por

aquela licença de saúde a que fez jus exatamente por estar com problema de saúde.

Ele é obrigado a isso.

Alguém tem de dizer a esses Comandantes o que se diz em nossa Constituição.

Ora, seu art. 37 é muito claro, é cristalino, e nele são previstos alguns princípios

sobre os quais não cabe aos Comandantes achar alguma coisa ou ter alguma

intuição, mas apenas cumpri-los. Quais são esses princípios? Legalidade,

impessoalidade, moralidade e publicidade. Outros grandes administrativistas vão

além e incluem: eficiência e razoabilidade. Ora, é razoável um policial ir ao médico,

receber uma licença de saúde e repousar em sua casa, para se recompor e

restabelecer o seu quadro clínico, e ter de pagar esses dias ao chegar no quartel?

Além de ser uma violência contra a dignidade da pessoa humana, um desrespeito ao

pai de família, isso implica dano moral.

Então, Sr. Comandante de Betim, a cada policial que bater na porta de nosso

gabinete, o senhor responderá, na forma do art. 186 do Código Civil, pelo dano moral

causado a esse servidor. A lei é muito clara, e vamos acioná-lo judicialmente. Cada

policial militar do Município de Betim que bater à porta do gabinete promoverá uma
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ação de reparação de danos morais causados pelo Ten.-Cel. Bettoni.

Cel. Renato Vieira de Souza, amanhã vamos discutir, por iniciativa deste Deputado,

uma convocação que fizemos do Tenente-Coronel de Itabira e do Tenente

Comandante do Pelotão de Ferros. São outros dois “legisladores”, que proibiram o

policial militar de sair do Município no dia de folga. O direito de ir e vir, previsto na

Constituição da República, não vale para policial militar do interior. Lá, o Comandante

é legislador constituinte, altera a Constituição da República por memorando. Amanhã

receberemos o Prof. José Luiz Quadros de Magalhães, constitucionalista, que

detalhará sobre direitos e garantias fundamentais na Comissão de Direitos Humanos,

às 9 horas.

Não aceitarei e informo ao Cel. Renato Vieira de Souza e ao Cel. Gilberto Cabral

que estarei sempre disposto a ir ao Comando despachar e buscar uma solução. Mas,

passados quatro meses, o abuso de autoridade continua, portanto não restou opção.

Amanhã, apresentaremos requerimento na Comissão de Direitos Humanos

convocando o Comandante do batalhão de Betim para explicar por que criou um

memorando para obrigar os policiais a repor os dias de licença-saúde, nos quais

repousaram para restabelecer sua saúde.

Cel. Renato, não posso ficar aqui aguardando mais de quatro meses. Amanhã,

convocaremos o Comandante de Betim. Quem sabe assim o senhor tenha um pouco

mais de agilidade para despachar os atos de V. Sa. 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, de requerimentos e de

indicações. 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 4.513 a 4.515/2009,
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da Comissão de Meio Ambiente. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento

Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Política Agropecuária - aprovação, na 23ª Reunião

Ordinária, em 1º/9/2009, dos Projetos de Lei nºs 3.502 e 3.503/2009, do Deputado

Padre João, e 3.548/2009, do Deputado Célio Moreira, e dos Requerimentos nºs

4.409 e 4.410/2009, do Deputado Ademir Lucas, e 4.414/2009, da Comissão de

Direitos Humanos; de Direitos Humanos - aprovação, na 21ª Reunião Ordinária, em

2/9/2009, dos Requerimentos nºs 4.436 e 4.451/2009, do Deputado Duarte Bechir; de

Educação - aprovação, na 22ª Reunião Ordinária, em 2/9/2009, dos Requerimentos

nºs 4.429/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 4.433/2009, do Deputado Doutor

Viana, 4.450/2009, do Deputado Chico Uejo, e 4.458 e 4.459/2009, do Deputado

Jayro Lessa; e de Minas e Energia - aprovação, na 19ª Reunião Ordinária, em

2/9/2009, do Requerimento nº 4.439/2009, do Deputado Duarte Bechir (Ciente.

Publique-se.).

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Antônio Júlio solicitando seja o

Projeto de Lei nº 3.249/2009 distribuído à Comissão de Fiscalização Financeira. Em

votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Discussão e Votação de Indicações

O Sr. Presidente - Indicação, feita pelo Governador do Estado, do nome 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. A Comissão Especial opina pela aprovação do nome. Em

discussão, a indicação. Com a palavra, para discutir, o Deputado Almir Paraca.

O Deputado Almir Paraca* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

público presente, telespectadores da TV Assembleia, gostaríamos de nos manifestar

quanto à indicação feita pelo Governador do Estado do nome do Dr. Octávio Elísio

Alves de Brito para o cargo de Diretor da Agência Reguladora de Serviços de
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Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais.

Ao longo dos últimos meses, temos acompanhado essa discussão acalorada na

Assembleia. O próprio Deputado Weliton Prado, que está conduzindo esta reunião,

tem insistentemente manifestado a sua opinião, que, em grande medida, representa a

opinião da Bancada do PT e da Minoria com relação à importância e ao quanto é

delicada essa nova institucionalidade para todo o Estado de Minas Gerais. Se, de um

lado, temos certeza de que é fundamental a regulação e o controle desses serviços,

por outro lado, pela novidade, por não haver ainda uma prática sistematizada e pelo

grau de experimentação que pode ainda estar presente no início da implementação

da Agência, temos clareza de que as agências reguladoras, em todas as instâncias

onde já foram instituídas e implantadas, são uma grande conquista para a sociedade.

O que é talvez discutível e que mereça atenção é o aspecto do controle social,

porque, nesses espaços de regulação e de controle, é fundamental pensar como a

sociedade poderá influenciar, acompanhar e monitorar todo esse processo que afeta

diretamente a vida de todos nós.

Quando se fala sobre abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto,

verificamos que são serviços que têm impacto direto na qualidade de vida das

pessoas. Esse é um dos importantes componentes, centrais mesmo, quando se trata

de avaliar o IDH das comunidades. Nesse aspecto sanitário, impacta, direta e

profundamente, a qualidade de vida das pessoas.

Portanto a indicação do Dr. Octávio Elísio parece-nos muito acertada. Há muitos

anos, nós o conhecemos, sabemos da sua atuação importante e reconhecida na área

da educação, como Subsecretário, como Secretário de Ciência e Tecnologia, além de

muitas outras atribuições que lhe foram confiadas ao longo dos anos. Temos só boas

referências do Dr. Octávio Elísio. Todavia sabemos que alguém capacitado,

qualificado e com muitas boas referências, por si só, não garante o bom

funcionamento do sistema. Na verdade, precisamos acompanhar de perto como essa

Agência será permeável ao sentimento e à visão da sociedade, assim como todas as

demais agências de regulação. Não podemos permitir que se transforme numa

agência que encaminhará, pura e simplesmente, os interesses dos que são os

operadores e concessionários dos sistemas e daquelas empresas que trabalham
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executando o serviço regulamentado e regulado.

Sr. Presidente, gostaríamos de trazer aqui um relato. Na sexta-feira da semana

passada, participamos de um evento na minha querida cidade de Paracatu, que tem

relação direta com essa discussão. Na manhã da sexta-feira, participamos na Sub-

bacia do Ribeirão do Espalha, um dos principais afluentes do Córrego Rico,

principalmente antes de esse córrego alcançar a cidade de Paracatu. Córrego Rico é

um afluente do Rio Paracatu, que consequentemente é afluente do Rio São

Francisco. Portanto estamos falando da Bacia do Rio São Francisco, que é alvo hoje

do Programa Nacional de Revitalização da Bacia do Rio São Francisco, o maior

programa de revitalização conhecido no Brasil, bastante ousado nas suas metas e

nos seus objetivos. Muitas ações desse programa vêm sendo questionadas

exatamente porque um volume imenso de recursos tem sido utilizado na área de

saneamento básico, principalmente na implantação de redes de coleta de esgoto e na

implantação de ETEs. Concordamos que essa intervenção no âmbito de um

programa de revitalização como o do Rio São Francisco é uma ação fundamental.

Portanto não há questionamento em relação a isso. Todavia, quanto à participação

da sociedade civil no monitoramento e na definição dessas ações, entendemos que

não temos hoje mecanismo eficaz algum, a não ser os comitês de bacia. Infelizmente,

apesar de muitos já estarem organizados em Minas Gerais, a sociedade civil ainda

está muito distante de ter oportunidade efetiva de participação nos comitês. Isso

talvez em razão de desconhecimento e falta de informação ou de ser um tema que

ainda não mobilize o suficiente a sociedade e a comunidade.

Certo é que as ações do Programa Nacional de Revitalização da Bacia do Rio São

Francisco ainda carecem desta participação que dê não só mais legitimidade ao

conjunto de intervenções em curso, mas também permita o envolvimento, a

participação efetiva e o comprometimento. Talvez nisto resida a questão mais

importante: o comprometimento das diversas comunidades ao longo de todas as

bacias e de todos os cursos da Bacia do Rio São Francisco no que diz respeito às

ações efetivas de revitalização. Se a sociedade não se envolve, não se sente

participante e não se compromete, dificilmente ações como essas, de cunho

ambiental tão amplo e tão complexo, ganham dimensão necessária para que a ação
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pretendida, como a revitalização do Rio São Francisco e de todos os seus afluentes,

seja alcançada.

Sr. Presidente, fiz um comentário sobre o evento de que participei na Bacia do

Ribeirão do Espalha, próximo a Paracatu. Trata-se de uma ação engenhosa, que

envolve as noções de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, primeiramente

em função dos diversos atores presentes na iniciativa, que é também uma iniciativa

de revitalização e está fora do âmbito público imediato. Não é uma ação

exclusivamente da Prefeitura nem de algum órgão público, não há recursos públicos

diretamente envolvidos, mas é uma ação financiada por uma mineradora de ouro, a

Rio Paracatu Mineração, do Grupo Kinross, que tentava responder aos reclamos da

sociedade desse Município por ações efetivas na área ambiental. Trata-se da

implantação de um amplo projeto de barraginhas em toda a Bacia do Ribeirão

Espalha. As águas ganharão volumes consideráveis e ampliarão a quantidade; o

volume de água alcançará o Córrego Rico, quando ele começa a atravessar

Paracatu. Portanto, vai melhorar a qualidade e a quantidade da água do Córrego

Rico, que atravessa essa cidade. É certo que essa iniciativa será um sucesso, pois

um dos componentes fundamentais para propostas dessa natureza, Sr. Presidente, é

exatamente uma comunidade mobilizada, sensibilizada, organizada e participativa.

Temos a Associação dos Produtores e Agricultores Familiares da Bacia do Espalha,

que é a principal interveniente desse projeto. São 14 produtores - conhecemos todos

eles -, sensíveis e conscientes, que tiveram a iniciativa do projeto. Tentamos, muitas

vezes, encontrar fontes de financiamento para implantar o projeto das barraginhas na

Bacia do Espalha, mas não tivemos sucesso. No entanto agora, com o financiamento

da RPM, o projeto se iniciará. É outro parceiro importante nessa iniciativa, para

garantir também o acompanhamento efetivo e para mensurar os impactos. Afinal, a

literatura específica sobre o assunto dos impactos efetivos das barraginhas é muito

escassa, para não dizer rara. São raríssimas as pesquisas e as publicações de

caráter acadêmico e científico para atestar, de forma científica, o impacto positivo das

barraginhas.

A Faculdade Integrada do Noroeste de Minas - Finom - é uma das parceiras dessa

iniciativa. Por meio de um trabalho de extensão, de acompanhamento e
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monitoramento, com os alunos dos cursos de meio ambiente, ela vai avaliar e

mensurar com muita precisão os impactos positivos disso. A maioria das ações nas

barraginhas País afora têm sido avaliadas positivamente, mas de forma empírica.

Sabe-se que dá certo, que é uma boa iniciativa, que a tecnologia social das

barraginhas é muita boa, que funciona, mas de forma empírica, e tão somente que

esse conhecimento vem sendo acumulado. Também temos a participação da

Universidade de Brasília - UnB -, uma das maiores universidades do Brasil, que

ajudará a monitorar a implantação das barraginhas da bacia do Espalha, do IEF, da

Emater-MG, das Secretarias de Agricultura e Meio Ambiente de Paracatu, com

financiamento, como já disse, da Rio Paracatu Mineração, da Kinross.

Entendemos que esse trabalho, muito importante sob o ponto de vista ambiental,

precisa ter alguns complementos, apesar de ser uma iniciativa louvável e engenhosa,

por envolver a participação de órgãos públicos, acompanhamento de Secretarias

Municipais, Prefeitura e setor acadêmico, com a sociedade civil responsável

conduzindo e executando o projeto. É preciso garantir que, com essas águas que

chegarão em maior quantidade e melhor qualidade ao Córrego Rico, que atravessa a

cidade de Paracatu, haja uma ação adicional.

Ali mesmo no evento, ao fazer uso da palavra, lançamos um desafio a todos os

presentes. O Prefeito Municipal Vasquinho e alguns Vereadores, além de várias

lideranças, estavam presentes. Esse desafio envolve também a mim, Deputado da

cidade, que tenho compromisso com a comunidade e com o meio ambiente. É isso

que gostaria de abordar agora, porque tem razão direta com a indicação do Dr.

Octávio Elísio para a Agência Reguladora do Serviço de Abastecimento de Água e de

Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais.

Trata-se, Deputado Domingos Sávio, da ação da Copasa no Município de Paracatu.

Em Paracatu, felizmente, há todo um sistema de coleta de esgoto, alcançando

praticamente toda a zona urbana. Essa foi uma ação que cresceu muito quando fui

Prefeito, e os Prefeitos que me sucederam também trabalharam nesse fim, em

conjunto com a Copasa. Essa foi uma iniciativa que também se iniciou em nosso

mandato. A obra iniciou-se quando eu ainda era Prefeito de Paracatu, com a

construção dos emissários de esgotos ao longo do Córrego Rico, com mais algumas
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elevações, bombeamento de esgoto para concentrá-lo num ponto e poder iniciar a

estação de tratamento de esgoto da cidade. Essa estação já está pronta, com o

funcionamento dos emissários, coleta e esgoto, mas ainda temos no Córrego Rico

uma série de lançamentos clandestinos de esgoto.

Não é possível, depois de investimentos fabulosos realizados no sistema de

esgotamento sanitário de Paracatu, tanto para coleta quanto para bombeamento e

tratamento de esgoto, ainda convivermos, não se sabe até quando, com volumes

consideráveis de esgoto sendo lançados de forma clandestina no ribeirão que corta a

cidade.

Uma série de ações estão sendo planejadas e discutidas com a comunidade,

definidas pela mineradora, com o intuito de se promover a revitalização do Córrego

Rico. Agora, há mais essa iniciativa do Ribeirão do Espalha, que vai aumentar a

vazão do Córrego Rico de forma sistemática. Tenho a certeza disso, porque as

tecnologias sociais, conhecidas como barraginhas, funcionam muito bem, apesar do

nosso conhecimento empírico. Mas sabemos que o sucesso ocorreu de forma

explícita, imediata, nos locais onde foram implantadas.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, o desafio é exatamente este: como o poder público,

a Copasa, a sociedade civil organizada, as faculdades locais, as organizações não

governamentais, ambientalistas ou não, os órgãos do Estado, o Igam e a agência de

regulação de água e esgoto podem atuar? Lanço esse desafio também a mim. Ainda

hoje protocolaremos um requerimento à Mesa da Assembleia solicitando à Copasa

uma ação específica, uma atenção especial com esse caso, no qual o Ministério

Público também tem interesse. Temos uma promotoria especializada para atender as

questões dos Rios Paracatu e Urucuia, no âmbito da Promotoria de Justiça de Defesa

da Bacia do Rio São Francisco. Portanto, há muitos interessados.

Temas como esse também devem ser objeto de trabalho do Octávio Elísio, indicado

pelo Governador para dirigir a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de

Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte)* - Inicialmente, agradeço ao prezado

colega Deputado Almir Paraca e, ao mesmo tempo, cumprimento-o pelo

pronunciamento. V. Exa. sempre teve uma postura extremamente competente e
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representa, com muita dignidade, não somente a grande Paracatu, mas também toda

Minas Gerais. É justamente essa a nossa visão.

A Assembleia deu grande contribuição ao povo mineiro ao aprovar a criação dessa

agência reguladora dos serviços de abastecimento de água e de saneamento. A

grande tarefa será o acompanhamento de cada ação, para que ela funcione dentro

dos princípios constitucionais. O próprio nome já diz que ela é reguladora, que cuida

de assegurar ao cidadão uma condição adequada de atendimento no abastecimento

da água tratada e também no serviço de tratamento do esgoto sanitário. Talvez seja

esse o grande desafio deste século XXI. Aliás, é um desafio que o mundo inteiro tem

de enfrentar. Minas Gerais não pode ficar para trás. Não podemos mais aceitar a

poluição dos nossos córregos e rios; não podemos pensar na água enquanto a

captamos e depois despejar lixo nos córregos.

A atividade dessa agência tem de visar à defesa dos interesses públicos em

primeiro lugar, com ações muito firmes, para que tenhamos um planejamento. Isso

não se resolve apenas com discursos ou intenções. É preciso haver planejamento,

programação de investimentos, com execução, para que o atendimento seja

adequado.

Neste aparte, gostaria realmente de me unir a V. Exa., de modo especial para

manifestar minha alegria de ver o nome do ex-Deputado constituinte, parlamentar que

muito contribuiu para a história recente da política mineira, Octávio Elísio Alves de

Brito. Trata-se de uma figura que transita em todos os partidos políticos devido à sua

história: ele só é intransigente na defesa dos valores éticos e morais. Possui uma vida

pública baseada na prestação de serviço à comunidade. Ele sempre teve um bom

diálogo, e sua história mostra isso.

Tenho certeza de que, para exercer um cargo como esse, obviamente é preciso ter

uma boa formação, e ele é um professor altamente qualificado; é preciso ter também

a habilidade de transitar por todos os segmentos e fazer disso um instrumento para

se relacionar com a sociedade. Da mesma forma são qualificados os demais

membros, o Dr. Antônio Maurício Fortini e o Teodoro Alves Lamounier, pessoa que

considero praticamente um conterrâneo de Itapecerica, com quem convivi muitos

anos e que fez um trabalho brilhante, recentemente, na Cohab.
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Permita-me apenas mais alguns segundos para associar a importância deste

momento às ações e aos desafios que teremos. Na semana passada, fiz uma visita a

Coronel Fabriciano e Timóteo, visita extremamente produtiva. Essa é a rotina de

todos nós durante o fim de semana, porque, enquanto descansamos, carregamos

pedra; mas ali, realmente, foi prazeroso. Tive a alegria de rever vários amigos e de

encontrar muita gente, mas fui a trabalho. Na primeira reunião que tive no Sindicato

dos Trabalhadores em Transportes, com o Celinho, Presidente do Sindicato, e com

outras lideranças, um dos temas abordados foi a estação de tratamento de esgoto,

hoje o grande desafio de cidades com mais de 100 mil habitantes, tema que tem de

ser enfrentado com debates francos, verdadeiros, sem nenhuma nuança político-

partidária, e que já foi inclusive objeto de audiência pública realizada lá. É preciso que

tenhamos mecanismo como este da agência, que atue com imparcialidade por não

ser o órgão executor do serviço, mas tenha o dever de verificar qual o melhor lugar

para uma estação de tratamento de esgoto e como implantá-la. Percebi que lá existe

consenso. Toda a comunidade compreende que tem de ser feita a estação de

tratamento de esgoto; não há consenso é quanto ao local. Aí tem de prevalecer um

estudo científico, uma análise bem segura em que o interesse público esteja acima de

qualquer interesse social, partidário e - o pior - econômico. Então, vimos ali um

problema grave, que acompanharemos. A agência reguladora deverá ser palco de

debates como este.

Outro aspecto é a saúde pública, a escolha da região. Coronel Fabriciano,

Deputado Almir Paraca, é a mãe do Vale do Aço. Dali nasceu Ipatinga, Timóteo, e

está se tornando uma mãe pobre. Infelizmente, às vezes, essa é a realidade dura do

processo de emancipação de alguns Municípios. Ipatinga é muito promissora,

Timóteo também; já Coronel Fabriciano, com mais de 100 mil habitantes, não tem um

pronto-socorro, não tem um lugar digno para atender os cidadãos. Há muito esgoto a

céu aberto, muito sofrimento. Vimos que ali há muito o que fazer, tanto no

saneamento quanto na saúde pública. Visitei o Hospital Siderúrgica, para o qual

consegui recursos destinados à construção de uma UTI, que está pronta e começará

a funcionar. Buscaremos recursos com o governo do Estado para ajudar no custeio e

para se construir um pronto-socorro. Faremos isso de maneira suprapartidária. Reuni-
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me lá com o Prefeito Chico Simões, colega de partido de V. Exa., nosso ex-colega

aqui, e falamos a mesma língua: temos de nos unir para construir e garantir o dinheiro

para funcionar. É claro que seremos parceiros para a construção e para o

funcionamento. Então, é nessa linha que quero me unir a V. Exa. Aprovaremos, creio

eu, pelo menos essa é minha vontade, porque vejo, nos nomes aqui apresentados,

pessoas altamente qualificadas. Mais do que aprovar os nomes que vão dirigir a

agência reguladora do serviço de água e esgoto, acompanharemos e faremos desse

órgão um instrumento para se encontrar solução para o tratamento de esgoto de

diversas cidades que já têm água tratada, mas não têm esgoto. Asseguraremos a

elaboração de um planejamento na área de água e de esgoto. Estamos preocupados.

Existem cidades que correm o risco de não terem água para beber. Verificaremos

também a aplicação de recursos nas nascentes, na conservação das matas ciliares.

V. Exa., como ninguém, defende esta bandeira nesta Casa, por isso termino

agradecendo-lhe a oportunidade e parabenizando-o pela forma eficiente com que tem

desempenhado seu papel nesta Casa Legislativa. Muito obrigado.

O Deputado Almir Paraca* - Agradeço as palavras do Deputado Domingos Sávio.

Compartilhamos dessa preocupação de realmente traduzir para o conjunto da

sociedade a eficácia desses instrumentos, que são instituídos exatamente para

proteger a noção do que é público, proteger os direitos e uma condição de vida

efetivamente boa para o conjunto dos cidadãos.

Continuando, compartilhamos também a avaliação - e já havíamos feito isso

anteriormente - que o Deputado Domingos Sávio faz da indicação do Dr. Octávio

Elísio, principalmente, para ser um dos Diretores da Agência Reguladora de Serviços

de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais.

Situações como essa de Paracatu, das Bacias do Rio Espalha e do Córrego Rico e

de toda a comunidade local ocuparão, certamente, os nossos debates. Já estamos

aqui, em primeira mão, introduzindo o assunto, porque vamos levá-lo à Copasa. Faço

questão de, assim que o Dr. Octávio Elísio e os demais tiverem assento na direção

dessa Agência, fazermos uma visita a ela. Aproveito para convidar o Deputado

Weliton Prado - imaginando que tudo vai correr bem e que os nomes apresentados

aqui serão avaliados e apreciados por esta Casa - e o Deputado Domingos Sávio
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para fazermos uma visita a essa diretoria, a fim de termos já uma primeira conversa e

sinalizarmos algumas questões que estão sempre presentes e candentes nesta Casa.

Temos de, efetivamente, conseguir trazer essa dimensão ambiental para o cotidiano

das pessoas. Este é o espaço da discussão, da construção da consciência política e

cidadã e, certamente, da consciência ecológica do povo de Minas Gerais.

Nós, que somos das Bacias do Rio São Francisco e dos Rios Paracatu e Urucuia,

tributários de primeira grandeza daquele rio de integração nacional, temo-nos

preocupado, imensamente, Sr. Presidente, com o volume de agressões que tem

alcançado a sua bacia.

Retomando o caso particular de Paracatu, entendemos que, diante de tanto

investimento feito na comunidade, seja para construir a rede de coleta de esgoto, que

é imensa, seja para implantar as diversas estações de bombeamento de esgoto, seja

para construir os emissários que acolhem de um lado e de outro do Córrego Rico o

esgoto lançado, seja para construir a estação de tratamento de esgoto de Paracatu,

não podemos admitir que, depois de tanto investimento, a Copasa, que gere todo o

sistema, que é a concessionária responsável pelo serviço de água e esgoto de

Paracatu, permita, junto com a Prefeitura Municipal, que muitas ligações clandestinas

de esgoto ainda alcancem o Córrego Rico.

Neste momento em que Paracatu se reúne para discutir o seu futuro, fazendo

projeções para daqui a 30, 40, 50 anos, quando se prevê o término da exploração do

minério de ouro no Município, que hoje significa 30% da nossa economia, neste

momento em que a nossa comunidade toda se prepara para planejar e estruturar um

plano de desenvolvimento sustentável para Paracatu, é inadmissível que ainda

convivamos com situações como essa em que um volume de esgoto é lançado no

Córrego Rico.

Portanto, Sr. Presidente, convidamos o Deputado Weliton Prado, que carrega essa

bandeira de defesa do consumidor, do cidadão, a auxiliar-nos e a abraçar conosco

essa causa em Paracatu. Convido-o a fazer conosco essa visita à Diretoria da

Copasa e também, uma vez aprovados e empossados, aos Diretores da agência

reguladora, a fim de fazermos essa discussão e transformarmos Paracatu num

modelo. Neste momento, tem-se que fazer muito pouco investimento para garantir
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que nem um pingo de esgoto alcance o Córrego Rico. Assim, poderemos ter esse

exemplo a estimular todo esforço de sensibilização, mobilização e organização para

promover o desenvolvimento sustentável de Paracatu.

Sr. Presidente, a Agência de Desenvolvimento Sustentável de Paracatu, uma

organização da sociedade civil que agrega diversas organizações, empresas e

lideranças, está capitaneando no momento a discussão. Teremos um seminário a ser

realizado muito brevemente na cidade e, na ocasião, esperamos ter toda a

comunidade legitimamente representada para que cada um assuma sua

responsabilidade nessa tarefa, que é de nossa geração, mas também de outras.

Esperamos que inúmeras gerações futuras possam desfrutar de uma condição que

hoje não existe mais, mas que tive a oportunidade de experimentar - nadei no

Córrego Rico. Esperamos que possam aproveitar essa riqueza natural que a cidade

perdeu ao longo dos últimos anos e que estamos empenhados em recuperar.

Queremos devolver à cidade o Córrego Rico limpo, saudável e, se Deus quiser,

piscoso, cheio de peixes, para se transformar em um espaço de convívio e lazer,

propício para bons momentos de contato com a natureza.

Sr. Presidente, lembrando que nossa região e quase toda a Bacia do Rio São

Francisco está no bioma do cerrado, registro que, na semana que vem, teremos em

Brasília o Encontro dos Povos do Cerrado. Já na sua sexta edição, esse encontro

pretende reunir novamente mais de mil lideranças de todas as regiões do País onde

se encontra o bioma para trocar experiências e promover o intercâmbio relativo às

ações das diversas ONGs que estão atuando nessa área. Das comunidades

tradicionais de Minas Gerais, estarão presentes os quilombolas, os vazanteiros, os

geraiseiros e indígenas de várias regiões. Do Vale do Paracatu e do Vale do Urucuia,

sairemos em caravana. Estou indicado pela Mesa da Assembleia para representá-la

no Encontro dos Povos do Cerrado e espero trazer relatos muito positivos desse

evento. Esperamos que sejam relatos de avanços, capazes de estimular a ação de

muitas organizações e comunidades que estão tentando sobreviver e lutando para

manter o cerrado em pé, a fim de garantir a produção de água e o abastecimento de

nascentes, córregos, rios até chegar ao São Francisco, como é o caso da bacia

desse rio e de muitas outras, e também a fim de utilizá-lo como fonte de renda, por
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meio do extrativismo, que muitas comunidades hoje estão adotando como

oportunidade para não ficarem à margem do sistema ou absolutamente excluídas

dele. O cerrado, já tão atingido e agredido, continua apontando para outras

possibilidades além do agronegócio, que hoje está instalado e é importante fonte de

produção e renda para estratos substantivos da população, seja de Minas, seja de

outros Estados, isto é, muitas comunidades tradicionais e também agricultores

familiares encontram oportunidade de ampliar e diversificar sua renda por meio desse

extrativismo consciente e organizado.

Agradecemos, Sr. Presidente, a oportunidade. E esperamos contar com o nobre

Deputado Weliton Prado nessa questão específica em Paracatu, junto à Copasa, e

também para fazermos - sei que essa é uma determinação do Deputado - um

acompanhamento principalmente das primeiras iniciativas, das primeiras ações da

Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento

Sanitário de Minas Gerais. Dessa forma, poderemos ajudar a criar um método de

ação e influenciar no início das atividades dessa instituição, que tem,

necessariamente, de estar efetivamente a serviço do povo de Minas Gerais. Muito

obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Weliton Prado) - Parabenizo o Deputado Almir Paraca;

e quero dizer-lhe que pode, realmente, contar com o nosso apoio. Tive a grata

satisfação de estar na cidade de Paracatu há duas semanas, e realmente esse

assunto foi muito abordado nas ruas, na feira, na porta do local onde foi feita a

exposição. Portanto, pode ter a certeza de que vamos desenvolver esse trabalho em

conjunto nessa cidade.

* - Sem revisão do orador.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - Gostaria de registrar a grata presença, em Plenário, do

Presidente da Assembleia Legislativa de Roraima, Deputado Mecias de Jesus.

Agradecemos pela presença, que muito nos honra e engrandece os trabalhos da

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a continuação dos

trabalhos.
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Palavras do Sr. Presidente

A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra a discussão,

em 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 2.123/2008, 3.149 e 3.300/2009 e, em 2º turno,

dos Projetos de Lei nºs 2.827 e 2.926/2008, uma vez que permaneceram em ordem

do dia por seis reuniões.

A Presidência informa ao Plenário que, no decorrer da discussão, foram

apresentados ao Projeto de Lei nº 2.123/2008 uma emenda do Deputado Sávio

Souza Cruz, que recebeu o nº 1, e um substitutivo do Deputado Walter Tosta, que

recebeu o nº 3, e, nos termos do § 2º do art. 188 do Regimento Interno, encaminha a

emenda e o substitutivo com o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, para

parecer. Informa, ainda, que, no decorrer da discussão, foi apresentado ao Projeto de

Lei nº 2.926/2008 um substitutivo do Deputado Lafayette de Andrada, que recebeu o

nº 1, e, nos termos do § 2º do art. 188 do Regimento Interno, encaminha o

substitutivo com o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, para parecer.

- O teor da emenda e dos substitutivos apresentados é o seguinte:

EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 2.123/2008

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

“Art. 3º - (...)

III - veículo automotor com até 127 HP de potência bruta, destinado ao portador de

deficiência de fala e audição e ao portador de deficiência físico- motora, motorista ou

não, cuja habilitação seja restrita, para o motorista, a veículo especialmente

equipado, ainda que apenas com direção hidráulica ou câmbio automático, de série

ou não.”.”.

Sala das Reuniões, 2 de setembro de 2009.

Sávio Souza Cruz

Justificação: Esta emenda visa estender aos portadores de deficiência visual e

auditiva os mesmos benefícios que o Projeto de Lei nº 2.123/2008 pretende conferir

aos portadores de deficiência físico-motora. O texto do dispositivo objeto da emenda

é o seguinte:

“Art. 1º - O inciso III do art. 3º da Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, passa
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a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º - (...)

III - veículo automotor com até 127 HP de potência bruta, destinado ao portador de

deficiência físico-motora, motorista ou não, cuja habilitação seja restrita, para o

motorista, a veículo especialmente equipado, ainda que apenas com direção

hidráulica ou câmbio automático, de série ou não.”.”.

SUBSTITUTIVO Nº 3 AO PROJETO DE LEI Nº 2.123/2008

Altera o inciso III da Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o

Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O inciso III do art. 3º da Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º - (...)

III - veículo de pessoa portadora de deficiência física adaptado por exigência do

órgão de trânsito para possibilitar a sua utilização pelo proprietário;”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a

28 de dezembro de 2007.

Sala das Reuniões, 2 de setembro de 2009.

Walter Tosta

Justificação: A hipótese de isenção atualmente prevista na Lei nº 14.937, de 2003,

alcança apenas veículo automotor novo com até 127 HP de potência bruta (SAE).

Tais restrições foram implementadas pelo art. 10 da Lei nº 17.247, de 2007. Com a

modificação proposta, pretende-se retornar ao formato do benefício fiscal antes da

alteração procedida pela Lei nº 17.247, 2007, com o objetivo de estender o benefício

ao veículo usado e a qualquer pessoa portadora de deficiência física, ou seja, sem a

restrição a veículo novo e sem a restrição de potência bruta do veículo, tornando o

benefício mais amplo e acessível à população.

SUBSTITUTIVO Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 2.926/2008

Altera o art. 15 da Lei nº 12.729, de 30 de dezembro de 1997.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 15 da Lei nº 12.729, de 30 de dezembro de 1997, passa a ter a
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seguinte redação:

“Art. 15 - O Poder Executivo não promoverá execução fiscal enquanto o crédito

tributário relativo ao ICMS de cada contribuinte inscrito em dívida ativa não atingir o

montante de R$5.000,00 (cinco mil reais).”.

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

Sala das Reuniões, 2 de setembro de 2009.

Lafayette de Andrada

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a especial de amanhã, dia 3, 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 64ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 1º/9/2009

Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª

Fase: Discussão e Votação de Proposições: Requerimentos dos Deputados Dalmo

Ribeiro Silva e Sargento Rodrigues; aprovação - Votação, em 2º turno, do Projeto de

Lei nº 3.163/2009; aprovação - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.210/2009;

aprovação na forma do vencido em 1º turno - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei

nº 3.338/2009; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Questões de ordem -

Inexistência de número regimental para a continuação dos trabalhos - Palavras do Sr.

Presidente - 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 - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Braulio



____________________________________________________________________________
217

Braz - 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 - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia

Brandão - Inácio Franco - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada -

Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre

João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Ronaldo Magalhães - Sávio Souza Cruz -

Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Walter Tosta -

Wander Borges - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h7min, 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.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva

solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei nº

2.827/2008 seja apreciado em primeiro lugar entre as matérias em fase de discussão.

Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Vem à Mesa requerimento do

Deputado Sargento Rodrigues solicitando a inversão da pauta desta reunião, de

modo que o Projeto de Lei nº 2.962/2009 seja apreciado em último lugar. Em votação,
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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 3.163/2009, do Deputado Zé Maia, que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Conquista o imóvel que especifica.

A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em votação,

o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.210/2009, do Deputado Domingos

Sávio, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Martinho Campos o

imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação

do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em votação, o projeto. As Deputadas e

os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 3.210/2009 na forma do

vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º 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 Fiscalização Financeira opina pela aprovação

do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em votação, o projeto. As Deputadas e

os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 3.338/2009 na forma do

vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Questões de Ordem

A Deputada Gláucia Brandão - Gostaria de parabenizar os profissionais de

educação física pelo seu dia hoje. São nove anos de regulamentação da profissão.

Deixo o meu abraço e os votos de felicidades e de sucesso para todos aqueles

profissionais que atuam na área, com compromisso, e que promovem a saúde e a

qualidade de vida de milhares de pessoas.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, como V. Exa. pode perceber,

não há quórum para dar continuidade aos trabalhos. Por isso peço a V. Exa. que, por

falta de quórum, encerre os trabalhos desta reunião.

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

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra a discussão,

em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.309/2007, uma vez que permaneceu em ordem do

dia por seis reuniões.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 2, 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 3.562/2009

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

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.

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 3.562/2009 pretende declarar de utilidade pública o Centro Pró-

Melhoramento de Catuné, com sede no Município de Tombos, que possui 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, proporciona aos moradores e filiados reuniões educativas,

culturais, desportivas e recreativas e pugna pelo desenvolvimento da vila de Catuné,

trabalhando para que as ruas permaneçam limpas e para que todo o perímetro

urbano receba obras de infraestrutura, como rede de água, esgoto e instalações
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elétricas.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.562/2009,

em turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2009.

Cecília Ferramenta, relatora.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.249/2009

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em epígrafe estabelece

obrigação para a venda de passagens de transporte coletivo intermunicipal.

A proposição foi apreciada, preliminarmente, pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer quanto ao mérito, nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, XII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em análise pretende estabelecer para as empresas concessionárias

do serviço público de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros a

obrigação de receberem cartões de crédito e débito como forma de pagamento das

passagens. Para tanto, o projeto prevê que tal obrigação constará nos editais de

licitação de delegação do referido serviço público.

A finalidade da proposição é garantir a toda a população a acessibilidade à

prestação de serviço de transporte coletivo intermunicipal, uma vez que o uso de

cartões de crédito e débito representa efetiva comodidade, além de evitar a circulação

de dinheiro.

Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça considerou que é

possível a edição de lei que estabeleça obrigações para futuras contratações do

Estado, pois o poder público pode estabelecer mecanismos de compensação

financeira com o concessionário do serviço, assegurando o equilíbrio econômico-

financeiro dos contratos e o interesse público. Sendo assim, concluiu pela
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juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto.

Ainda que o uso de cartões de débito e crédito como forma de pagamento já esteja

incorporado no cotidiano da população, sendo cada vez mais aceito nos diversos

tipos de estabelecimentos comerciais, estes têm que arcar com novas despesas, por

parte das administradoras de cartão, para aceitar cartões de débito e crédito como

forma de pagamento. Essas despesas acabam por influenciar os preços cobrados

aos usuários, aumentando-os. Neste sentido, o Senado Federal aprovou

recentemente um Projeto de Lei de Conversão, PLC 12/2009, que apresenta, entre

suas principais mudanças, a permissão para que o comércio cobre preços

diferenciados entre as vendas em dinheiro e cheque e as vendas no cartão de crédito

ou débito.

Sendo assim, entendemos ser inconveniente a edição de instrumento normativo

que onere ainda mais os usuários do sistema de transporte estadual.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei n° 3.249/2009 no

1° turno.

Sala das Comissões, 2 de setembro de 2009.

Gustavo Valadares, Presidente e relator - Lafayette de Andrada - Ivair Nogueira.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.005/2009

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o Projeto de Lei nº 3.005/2009 “determina o

cancelamento imediato da Carteira Nacional de Habilitação – CNH –, no Detran, dos

falecidos no Estado de Minas Gerais”.

Aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, retorna a matéria a esta

Comissão a fim de receber parecer para o 2º turno, nos termos regimentais.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

Conforme manifestado anteriormente por esta Comissão, o projeto que ora

analisamos estabelece a obrigação de os Cartórios de Registro Civil de Pessoas

Naturais do Estado encaminharem mensalmente ao Departamento de Trânsito de
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Minas Gerais – Detran-MG – a relação dos registros dos óbitos ocorridos no período,

para fins de cancelamento da Carteira Nacional de Habilitação – CNH.

A medida proposta tem por objetivo evitar fraudes em consequência de

transferências de multas para a CNH de pessoas falecidas, o que ocasiona enormes

transtornos aos seus familiares.

O cancelamento da CNH, mediante a comunicação do falecimento, já ocorre em

alguns Detrans, como o do Estado do Rio Grande do Sul. Esses órgãos, diante do

enorme número de fraudes, têm tomado, com sucesso, atitudes administrativas de

teor igual à proposta em análise. A adoção de tais medidas, em muitos casos, é

facilitada pelo fato de os sistemas de habilitação de alguns desses Detrans estarem

interligados ao banco de dados do Instituto de Identificação do respectivo Estado, que

recebe, por lei, todas as informações de falecimentos dos Cartórios de Registro e

Óbitos e as compartilha com as referidas autarquias.

No 1º turno, o projeto foi amplamente discutido e teve seu caráter meritório

ressaltado, uma vez que não visa proibir as transferências de multas para a CNH

previstas no Código de Trânsito Brasileiro, mas preocupa-se com os efeitos danosos

que as referidas fraudes têm provocado, merecendo portanto ser combatidas.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.005/2009, no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 2 de setembro de 2009.

Gustavo Valadares, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Ivair Nogueira.

PROJETO DE LEI Nº 3.005/2009

(Redação do Vencido)

Torna obrigatória a informação ao Detran-MG do óbito das pessoas portadoras de

Carteira Nacional de Habilitação – CNH.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Os Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais do Estado

encaminharão mensalmente ao Departamento de Trânsito de Minas Gerais – Detran-

MG – a relação dos registros de óbito ocorridos no período, para fins de

cancelamento da Carteira Nacional de Habilitação – CNH – das pessoas falecidas.
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Art. 2° – O descumprimento do disposto nesta lei su jeita o infrator ao pagamento de

multa no valor de R$1.000,00 (mil reais).

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

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.857 /2007

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.857/2007, de autoria do Deput ado Dinis Pinheiro, que dispõe

sobre a concessão de incentivo a empresa que contratar empregados egressos do

sistema prisional 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° 1.857/2007

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. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a conce der 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. 2° – A subvenção econômica de que trata esta l ei 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. 3° – 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. 4° – Serão beneficiárias da subvenção econômic a de que trata esta lei as

pessoas jurídicas que satisfizerem os requisitos estabelecidos em regulamento.
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Parágrafo único – Para beneficiar-se da subvenção econômica de que trata esta lei,

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. 5° – O Poder Executivo especificará em regulam ento:

I – as condições operacionais para a implementação e a execução do programa a

que se refere o art. 3° e para o pagamento, o contr ole e a fiscalização da subvenção

econômica de que trata esta lei;

II – as condições para o credenciamento das pessoas jurídicas interessadas em

participar do programa a que se refere o art. 3° de sta lei;

III – as condições para o acesso do egresso do sistema prisional do Estado ao

programa a que se refere o art. 3° desta lei, inclu indo as exigências técnicas

pertinentes e a destinação de vagas às mulheres egressas do sistema prisional do

Estado.

Art. 6° – As pessoas jurídicas que atenderem ao dis posto nesta lei receberão,

trimestralmente, subvenção econômica, mediante assinatura de termo de

compromisso, no valor correspondente a dois salários mínimos por egresso

contratado, pelo tempo que durar o contrato de trabalho.

Parágrafo único – Se o contrato de trabalho a que se refere o “caput” tiver duração

superior a vinte e quatro meses, a subvenção econômica será devida até o vigésimo

quarto mês.

Art. 7° – O número de egressos contratados por pess oa 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;
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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;

X I  –  de 451 a 500 empregados: até 20 egressos;

XII – acima de 500 empregados: até 5% (cinco por cento) do quadro de

empregados.

Art. 8° – 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. 9° – É vedada a contratação, por meio do progr ama a que se refere o art. 3°

desta 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. 3° 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 com a subvenção de que trata esta lei 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, 2 de setembro de 2009.

Ronaldo Magalhães, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.859 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.859/2008, de autoria do Deput ado Dalmo Ribeiro Silva, que

declara de utilidade pública a Corporação Musical Dom Inocêncio, 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° 2.859/2008

Declara de utilidade pública a Corporação Musical Dom Inocêncio, com sede no

Município de Campanha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Cor poração Musical Dom Inocêncio,

com sede no Município de Campanha.

Art. 2° – 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° 3.266 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.266/2009, de autoria do Deput ado Wander Borges, que

declara de utilidade pública a Corporação Musical Nossa Senhora do Carmo, com

sede no Município de Arcos, 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° 3.266/2009

Declara de utilidade pública a Corporação Musical Nossa Senhora do Carmo, com
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sede no Município de Arcos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Cor poração Musical Nossa Senhora

do Carmo, com sede no Município de Arcos.

Art. 2° – 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° 3.409 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.409/2009, de autoria do Deput ado Délio Malheiros, que

declara de utilidade pública o Instituto Milho Verde - IMV -, com sede no Município de

Serro, 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° 3.409/2009

Declara de utilidade pública o Instituto Milho Verde - IMV -, com sede no Município

de Serro.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto Milho Verde - IMV -, com

sede no Município de Serro.

Art. 2° - 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° 3.410 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.410/2009, de autoria do Deput ado Neider Moreira, que

declara de utilidade pública a Associação Universo Cultural e Assistencial, com sede

no Município de Itaúna, 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° 3.410/2009

Declara de utilidade pública a Associação Universo Cultural e Assistencial, com

sede no Município de Itaúna.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Universo Cultural e

Assistencial, com sede no Município de Itaúna.

Art. 2° – 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° 3.423 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.423/2009, de autoria do Deput ado Padre João, que declara de

utilidade pública a Associação Lavrense dos Artesãos e Arte Culinária – Alac –, com

sede no Município de Lavras, 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° 3.423/2009

Declara de utilidade pública a Associação Lavrense dos Artesãos e Arte Culinária –

Alac –, com sede no Município de Lavras.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Lavrense dos Artesãos e

Arte Culinária – Alac –, com sede no Município de Lavras.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Comissões, 2 de setembro de 2009.

Ronaldo Magalhães, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.428 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.428/2009, de autoria do Deput ado Zé Maia, que declara de

utilidade pública a Associação em Defesa do Folclore do Sul e Sudoeste de Minas –

Adefosul –, com sede no Município de Nova Resende, 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° 3.428/2009

Declara de utilidade pública a Associação em Defesa do Folclore do Sul e Sudoeste

de Minas – Adefosul –, com sede no Município de Nova Resende.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação em Defesa do Folclore do

Sul e Sudoeste de Minas – Adefosul –, com sede no Município de Nova Resende.

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

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.458 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.458/2009, de autoria do Deput ado Padre João, que declara de

utilidade pública a Sociedade Musical Nossa Senhora da Ajuda de Alto Maranhão,

com sede no Município de Congonhas, foi aprovado em turno único, na forma

original.

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

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

Interno.
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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° 3.458/2009

Declara de utilidade pública a Sociedade Musical Nossa Senhora da Ajuda de Alto

Maranhão, com sede no Município de Congonhas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Soc iedade Musical Nossa Senhora da

Ajuda de Alto Maranhão, com sede no Município de Congonhas.

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

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.469 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.469/2009, de autoria do Deput ado Carlos Mosconi, que

declara de utilidade pública a Associação Amigos do Ekilíbrio – Dança, Cultura e

Cidadania, com sede no Município de Juiz de Fora, 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° 3.469/2009

Declara de utilidade pública a Associação Amigos do Ekilíbrio – Dança, Cultura e

Cidadania, com sede no Município de Juiz de Fora.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Amigos do Ekilíbrio –

Dança, Cultura e Cidadania, com sede no Município de Juiz de Fora.

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

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ana Maria Resende.
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COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 2/9/2009, as seguintes comunicações:

Do Deputado Tiago Ulisses notificando o falecimento do Sr. Dimitrios Constantinos

Bilalis, ocorrido em 1º/9/2009, em Divinópolis. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Delvito Alves notificando o falecimento do Sr. Rômulo César Assis

Lara, ocorrido em 30/8/2009, em Brasília (DF). (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 5 DE SETEMBRO DE 2009

ATAS

ATA DA 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 3/9/2009

Presidência dos Deputados Weliton Prado e Sargento Rodrigues

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

Correspondência: Mensagem nº 402/2009 (encaminhando o Veto Parcial à

Proposição de Lei nº 19.257), do Governador do Estado - Ofício nº 31/2009, do

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

Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 3.706 a 3.718/2009 -

Requerimentos nºs 4.516 a 4.521/2009 - Requerimento do Deputado Dinis Pinheiro -

Comunicações: Comunicações das Comissões de Administração Pública, de Cultura,

de Assuntos Municipais, de Saúde e de Turismo e do Deputado Tiago Ulisses -

Registro de presença - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Fábio Avelar,

João Leite, Domingos Sávio, Weliton Prado e Durval Ângelo - 2ª Parte (Ordem do

Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Questão de ordem - Comunicação da

Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimento

do Deputado Dinis Pinheiro; deferimento - Discussão e Votação de Pareceres:

Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 1.857/2007, 2.715/2008, 2.984 e

3.520/2009; aprovação - Questão de ordem - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Doutor Viana - José Henrique - Weliton Prado - Sargento Rodrigues - Adalclever

Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Antônio Júlio - Braulio Braz - Carlin

Moura - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros -

Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Eros Biondini -

Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gláucia Brandão - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João

Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Neider Moreira - Pinduca Ferreira -

Rêmolo Aloise - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Sávio Souza Cruz -

Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter
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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 João Leite, 2º-Secretário “ad hoc”, 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:

“MENSAGEM Nº 402/2009*

Belo Horizonte, 1º de setembro 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 19.257, que 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 de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável - SEMAD, e dá outras providências.

Ouvida a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, assim se manifestou quanto aos

dispositivos a seguir vetados:

Art. 5º da Proposição de Lei nº 19.257:

Art. 5° - O art. 14 da Lei n° 14.309, de 2002, pass a a vigorar acrescido do seguinte

§ 5°:

“Art. 14 - (.....)
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§ 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.”

Razões do Veto

“A legislação federal de regência, no que toca à fixação de normas-quadro quanto

ao instituto da reserva legal, configura-se norma geral vinculante dos estados-

membros e é bastante clara ao determinar o âmbito territorial em que incide, qual

seja, o de área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural.

Com efeito, toda atividade desenvolvida em área rural está obrigada à reserva legal,

pois as funções ambientais previstas pela lei independem da tipologia da atividade

desenvolvida, relacionando-se, exclusivamente, às condições fáticas. (...)

De outro ângulo, qualquer exceção a essa regra teria de incidir uniformemente em

todo o território nacional com base em previsão da legislação federal, o que, no caso,

não se verifica, de modo que a vigência do dispositivo implicará em patente desalinho

com a norma federal, rompendo as relações federativas previstas pela Constituição

da República, no âmbito do sistema de competência concorrente limitada.

Do ponto de vista constitucional, o dispositivo ora analisado ofende não somente as

regras de distribuição de competência, mas, principalmente, as disposições

constitucionais materiais, previstas pela Constituição da República em seu inciso III,

§1º, do art. 225 e pela Constituição do Estado, em especial os incisos V e VI, § 1º, art.

214.”

Parágrafo único do art. 17-A da Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002,

acrescentado pelo art. 9º da Proposição de Lei nº 19.257:

Art. 9° - (.....)

“Art. 17-A - (.....)

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.”



____________________________________________________________________________
235

Razões do Veto

“A legislação federal, permite que a recomposição florestal se dê por meio do

plantio de espécies exóticas como pioneiras, independentemente do tamanho da

propriedade, no entanto, é clara ao estabelecer que tal possibilidade é temporária.

Ora, o “caput” do art. 17-A limita, no âmbito da competência concorrente limitada, a

hipótese de recomposição com espécie florestal de interesse econômico às pequenas

propriedades rurais e especifica que tal se dará no lapso temporal de um ciclo de

produção, mas o parágrafo único desse dispositivo, introduzido nas discussões

havidas na ALMG, estende a medida a quaisquer propriedades rurais, sem,

entretanto, mencionar a limitação temporal, o que contraria a norma federal.

Em suma, ainda que toda propriedade rural possa, com base na legislação federal,

ter sua reserva legal recomposta por meio do plantio de espécie florestal de interesse

econômico, somente poderá fazê-lo temporariamente, a fim de que se torne viável, ao

longo do tempo, a recomposição com base em espécies nativas.”

São essas as razões que me levam a vetar parcialmente a Proposição de lei em

tela, devolvendo-a ao necessário reexame dessa Egrégia Assembleia Legislativa.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado”.

- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIO Nº 31/2009

Do Sr. Wanderley Ávila, Presidente do Tribunal de Contas, encaminhando cópia do

parecer prévio dessa Corte sobre o Balanço Geral do Estado referente ao exercício

de 2008, bem como de relatórios e pareceres que embasaram sua manifestação. ( -

Anexe-se à Mensagem nº 350/2009.)

OFÍCIOS

Do Sr. Dílzon Melo, Secretário de Desenvolvimento Regional e Política Urbana,

comunicando que o governo do Estado, por meio da Secretaria de que é titular e da

Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte - Agência

RMBH, realizará, nos dias 9, 10 e 11 de novembro, a II Conferência da RMBH e

solicitando a colaboração desta Casa para a realização do evento. (- À Comissão de
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Assuntos Municipais.)

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento (2), prestando informações

relativas aos Projetos de Lei nºs 3.126 e 3.429/2009, em atenção a pedidos da

Comissão de Justiça. (- Anexem-se aos respectivos projetos de lei.)

Do Sr. Evandro Rocha Mendes, Prefeito Municipal de Pitangui, prestando

informações relativas ao Projeto de Lei nº 3.482/ 2009, em atenção a pedido da

Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.482/ 2009.)

Do Sr. Joaquim Badaró de Campos, Presidente da Câmara Municipal de Bom

Jesus do Amparo, comunicando que assumiu a Presidência dessa Casa Legislativa

em substituição ao Sr. Pedro dos Santos Moreira, que foi convocado pela Justiça

Eleitoral para assumir o cargo de Prefeito do referido Município.

Do Sr. José Elcio Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG, informando a

impossibilidade de seu comparecimento à audiência pública realizada nesta Casa

para discutir as condições de acesso ao Município de Araújos e a indicação do Sr.

Célio de Faria Silveira para representá-lo.

Do Sr. Gustavo Botelho Neto, Superintendente-Geral de Polícia Civil, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 3.629/2009 , da Comissão de Direitos

Humanos.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil (4), prestando

informações relativas aos Requerimentos nºs 4.073/2009; do Deputado Domingos

Sávio, 4.177/2009, da Comissão de Direitos Humanos; e 4.273 e 4.274/2009, do

Deputado Weliton Prado.

Do Sr. Felipe Estabile Moraes, Chefe de Gabinete do Secretário de Educação,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 799/2007, da Comissão de

Educação.

Do Sr. Sérgio Nogueira da Franca, Chefe da Secretaria Executiva do Gabinete da

Presidência do BNDES (substituto), prestando informações relativas ao Requerimento

n° 4.110/2009, do Deputado Weliton Prado.

Do Diretor Executivo do Fundo Nacional de Assistência Social, comunicando, em

cumprimento à Lei nº 9.452, de 1997, a transferência de recursos destinados à

manutenção dos Serviços de Ação Comunitária, conforme discrimina. (- À Comissão
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de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art.

100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Ronaldo Scucato, Presidente do Sistema Ocemg-Sescoop-MG,

encaminhando sugestões apresentadas no encontro sobre Legislação Ambiental e o

Agronegócio realizado em julho, nesta Capital, e solicitando atenção desta Casa para

o assunto. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

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 3.706/2009

Dá a denominação de Deputado Federal Fernando Diniz à Barragem de Berizal,

situada na região do Alto Rio Pardo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominada Deputado Federal Fernando Diniz a Barragem de Berizal,

situada na região do Alto Rio Pardo.

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

Sala das Reuniões, 3 de setembro de 2009.

Ana Maria Resende

Justificação: O projeto de lei em tela tem como finalidade dar a denominação de

Deputado Federal Fernando Diniz à Barragem de Berizal, situada na região do Alto

Rio Pardo, homenageando essa pessoa ilustre que sempre defendeu, em vida, a

continuação das obras da referida barragem, por entender que seria primordial para

alavancar o desenvolvimento econômico e social de toda essa região.

Fernando Diniz é um nome a zelar, pois foi um homem de sucesso na vida

empresarial, que depois levou para a vida parlamentar sua vasta experiência e

conhecimento, quando assumiu o cargo de Deputado Federal, em 1991. No

Executivo, teve importantes atuações como Secretário de Governo desde a década

de 80.

Atualmente, estava exercendo o seu mandato como Deputado Federal, quando,
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infelizmente, veio a falecer, em julho do corrente ano.

Diante dessas considerações, conto com o apoio dos nobres Deputados para que

seu nome e sua memória sejam preservados por meio da homenagem que se lhe

pretende prestar neste projeto de lei.

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

Minas e Energia, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.707/2009

Proíbe ao Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais - Detran-MG - a

delegação dos serviços de vistoria de veículos para fins de regularização ou

transferência.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - É vedado ao Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais - Detran-

MG - a delegação dos serviços de vistoria de veículos para fins de regularização ou

transferência.

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

Sala das Reuniões, 3 de setembro de 2009.

Délio Malheiros

Justificação: Como é de notório conhecimento público, cresce em todo o País o

número de roubos e furtos de veículos, que são, posteriormente, destinados aos mais

danosos fins, em especial à clonagem. No Brasil, estima-se que aproximadamente 37

mil carros são clonados por ano.

Tal prática, que consiste na utilização de placa, chassi e documento de outro

veículo, é efetivada com técnicas que beiram a perfeição, o que dificulta o trabalho de

fiscalização e, por outro lado, facilita a negociação e até mesmo a transferência e

regularização do veículo adulterado junto ao órgão de trânsito competente.

O poder público, percebendo a gravidade dos delitos dessa natureza, que

constituem um verdadeiro atentado ao direito constitucional à propriedade, tem

investido em vistorias mais aprimoradas, que já estão sendo feitas pelos

departamentos de trânsito em alguns Estados da Federação.

Todavia, em que pese à nobre preocupação, os referidos órgãos estaduais têm
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delegado a empresas particulares a execução de vistorias para fins de transferência e

regularização dos veículos registrados em sua circunscrição.

Assim, uma atividade que, a princípio, é exclusiva de órgão dotado de fé pública,

tem sido de forma temerária transferida ao particular. Isso porque o sigilo, a

imparcialidade e demais prerrogativas inerentes ao agente público decerto são

sepultadas quando o particular passa a exercer as atribuições mencionadas. Sem

contar o alto custo e, principalmente, a facilidade que as organizações criminosas

terão no que se refere ao acesso aos dados dos Detrans e às técnicas utilizadas

pelos peritos oficiais para detectar as clonagens e demais irregularidades.

Dentro desse contexto, o projeto de lei em tela tem por finalidade, justamente, fazer

com que o Detran-MG não venha, a exemplo de outros entes da Federação, delegar

as vistorias de sua competência para ao setor privado, onerando sobremaneira as

transações e, pior, colocando em risco o direito fundamental à propriedade dos

cidadãos mineiros.

São essas as considerações que levam este Deputado a pugnar pela aprovação do

projeto que ora se submete à apreciação da Assembleia Legislativa.

- 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 3.708/2009

Acrescenta o § 3º e altera o “caput” do art. 1° da Lei n° 12.223, de 1° de julho de

1996, que obriga o Estado a fornecer equipamento de segurança ao policial civil.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O art. 1° da Lei n° 12.223, de 1° de julh o de 1996, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 1° - O Estado fornecerá equipamento de segura nça ao policial civil, ao policial

militar, ao agente de segurança penitenciário e ao bombeiro militar.

(…)

§ 3º - Ao bombeiro militar serão fornecidos, equipamentos de proteção individual

ignífugos e de salvamento, especialmente capas sete oitavos, luvas, blusões três

quartos e calças, capacetes modelo F4 e F7, balaclavas, botas de borracha e

máscaras de bolso para ressuscitação cardiopulmonar.”.
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Sala das Reuniões, 3 de setembro de 2009.

Sargento Rodrigues

Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo incluir os bombeiros militares no rol

dos beneficiários da Lei nº 12.223, de 1996, que obriga o Estado a fornecer

equipamento de segurança ao policial civil, proporcionando, dessa forma, tratamento

semelhante àquele dado aos policiais militares, policiais civis e agentes penitenciários

para sua proteção individual, tendo em vista que, no cotidiano de suas ações, os

bombeiros também colocam a vida e a saúde em risco.

É sabido que a exposição dos bombeiros acontece tão-somente por força da função

que desempenham.

Se observarmos o art. 7º, XXII, da Constituição de 1988, veremos que é garantido a

qualquer trabalhador - inclusive servidores estatutários e militares - o direito de exigir

do seu empregador a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas

de saúde, higiene e segurança.

Vale ressaltar que é imprescindível que os equipamentos sejam individuais, tendo

em vista que existem para proteger a saúde do trabalhador.

Como a atividade de bombeiro é trabalho cuja eficiência depende da segurança do

trabalhador, a adoção de equipamentos apropriados contribui para que essa

autoridade possa cumprir sua missão de proteger a sociedade com mais tranquilidade

e eficiência.

Os riscos a que são submetidos estes militares são permanentes, sendo justo fazer

com que a obrigatoriedade do fornecimento do equipamento de proteção individual

seja estendida ao bombeiro.

Afora isso, há de se cogitar uma significativa redução das despesas dos cofres

públicos com hospitalizações, funerais e pensões por morte ou incapacidade física. E,

o mais importante de tudo, o maior de todos os argumentos: serão criadas melhores

condições para a proteção da vida e da integridade física de seres humanos

envolvidos na prevenção contra sinistro, na proteção, socorro e salvamentos, sempre

atendendo de forma eficiente e ágil os cidadãos em todo o território mineiro, atuando

de forma integrada com os órgãos do Sistema de Defesa Social e sociedade, visando

à melhoria da qualidade de vida e o exercício pleno da cidadania, os quais merecem
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especial atenção.

Importa lembrar que coordenam e executam ações de defesa civil, prevenção e

combate a incêndio, perícias de incêndio, busca e salvamento, colocando sua saúde

e sua vida em risco. Além disso, estabelecem normas relativas à segurança das

pessoas e de seus bens, em caso de incêndio ou qualquer tipo de catástrofe.

Por todo o exposto, peço o apoio dos nobres colegas à aprovação deste relevante

projeto, que visa à proteção dos trabalhadores que se expõem, na linha de frente, na

execução de suas funções de defesa civil.

- 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 3.709/2009

Institui a Política Estadual de Incentivo ao Comércio Varejista e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a Política Estadual de Incentivo ao Comércio Varejista.

Art. 2º - A Política Estadual de Incentivo ao Comércio Varejista tem como objetivo a

criação de política pública voltada para o comércio, de forma a assegurar a sua livre

iniciativa e o seu fortalecimento.

Art. 3º - Constituem diretrizes da Política Estadual de Incentivo ao Comércio

Varejista:

I - desenvolver estratégias destinadas à conscientização da população sobre a

importância do comércio varejista;

II - implementar política de convergência de interesses mútuos visando à diminuição

dos custos e à ampliação da atividade varejista;

III - estabelecer parcerias entre a iniciativa privada e o poder público, com vistas à

geração de emprego e renda;

IV - promover articulações com vistas a estimular o empreendedorismo;

V - viabilizar a melhor convivência entre o comércio varejista e a comunidade,

buscando elevar o nível de satisfação do consumidor;

VI - criar uma rede de proteção, em parceria como aparelho de segurança do
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Estado, com vistas a blindar o comércio contra atos de vandalismo, como pichações,

furtos, destruição de equipamentos e outras ações inibidoras da atividade varejista;

VII - adotar medidas de restrição a propagandas enganosas, trucagem ou

falseamentos que possam induzir o consumidor a formar uma imagem distorcida

acerca do varejista;

VIII - articular uma política de disponibilização de produtos do varejo destinados ao

atendimento de todas as camadas da sociedade, de forma a corrigir distorções que

tenham qualquer conotação de discriminação ou ofensa ao consumidor;

IX - desenvolver estratégias destinadas à compensação de perdas sazonais, por

meio da articulação com os poderes constituídos, para que façam constar do

orçamento público a previsão dos recursos necessários à Política Estadual de

Incentivo ao Comércio Varejista;

X - promover o turismo de negócios envolvendo a atividade varejista, sempre em

parceria com o poder público;

XI - sistematizar o comércio varejista, envolvendo todos os seus segmentos, com

vistas ao melhor aproveitamento do potencial varejista;

XII - desenvolver política de capacitação de empreendedores e de empregados;

XIII - promover estudos para estimular a competitividade, sugerindo ao Poder

Executivo a redução da base de cálculo do ICMS, quando ficar caracterizada a

concorrência de preços entre o comércio e a indústria no mercado varejista, ou

quando houver concorrência com produtor de outro Estado da Federação;

XIV - criar instrumentos para combater e desestimular as fraudes e inadimplências

no comércio, sugerindo a implementação de delegacias especializadas para combate

aos crimes contra o comércio;

XV - estimular e planejar o funcionamento do comércio, em todo o Estado, nos

domingos e feriados;

XVI - implementar política de convergência de interesses entre os setores de

serviço, turismo de lazer e de negócios, agronegócio e comércio, visando à sua

intenção para manutenção e criação de empregos, geração de impostos e

distribuição de renda;

XVII - fomentar a criação de linhas de crédito específicas para o comércio, bem
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como de um fundo de aval para simplificar a obtenção de crédito;

XVIII - incentivar as pequenas e microempresas, em conformidade com o

tratamento diferencial do que a legislação federal estabelece.

Art. 4º - Para viabilizar a implementação da Política Estadual de Incentivo ao

Comércio Varejista, será instituída a Frente Parlamentar Estadual do Comércio

Varejista.

Art. 5º – A Frente Parlamentar Estadual do Comércio Varejista, sem prejuízo das

diretrizes que vier a aprovar, adotará como princípio a promoção de intercâmbio entre

o setor varejista e o poder público.

Art. 6º – A Frente Parlamentar Estadual do Comércio Varejista, devidamente

representada, participará das discussões relativas à política econômica do Estado e a

questões tributárias e de regulação do mercado, ouvidas as entidades de classe do

setor varejista.

Art. 7º – As ações e atividades voltadas para o alcance dos objetivos da Política

Estadual de Apoio ao Comércio Varejista serão orientadas pela realização de

debates, simpósios, seminários e outros eventos que se destinem ao exame da

política de desenvolvimento econômico do Estado, sempre em parceria com

entidades de classe do setor varejista e com o poder público.

Art. 8º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 3 de setembro de 2009.

Sebastião Costa

Justificação: Há muito, o comércio varejista vem reclamando a instituição de uma

política de incentivo. A propósito, o momento atual requer metodologia, planejamento

estratégico, organização, que são ingredientes necessários à superação de estados

de crise.

Apesar de ser responsável pela geração de riquezas, ora sufocado pela carga

tributária, ora sofrendo diretamente os efeitos de desemprego, pela carência de

planejamento estratégico ou de uma política de recuperação das perdas, o comércio

varejista de um modo geral reclama maior atenção.

Este projeto de lei, além de chamar a atenção da sociedade para a importância do
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comércio varejista, busca também proteger a comunidade consumidora a fim de que

suas exigências sejam atendidas.

O comércio varejista pode funcionar como uma mola propulsora de ordenamento

social, desde que colocado como parceiro da sociedade. A oferta de produtos de

forma a alcançar as diversas camadas sociais; a priorização do mercado consumidor,

notadamente no atendimento aos seus anseios; a ordem no funcionamento do

comércio; o respeito ao consumidor na oferta de produtos; e a parceria com o poder

público são mecanismos que podem estimular o comércio varejista de forma

organizada e lucrativa.

A união faz a força, reza a sabedoria popular. Não há outra forma de promover

união senão mediante a participação estatal. Nesse aspecto, a participação política é

de fundamental importância. A associação da política ao comércio, à iniciativa privada

certamente aumentará o grau de responsabilidade dos segmentos que compõem a

sociedade organizada. A organização se traduz em ações direcionadas. À medida

que o comércio, orientado por uma política pública de incentivo, direcionar suas

ações com vistas à superação de dificuldades, com certeza toda a sociedade será

beneficiada.

A proposta, enfim, é tornar o segmento do comércio varejista não só reconhecido,

mas também participativo, isto é, proativo. Com o comércio crescendo de forma

organizada, aumentaremos o nível de segurança dos estabelecimentos e das

relações negociais. A ideia é estender o debate; é tornar o comércio varejista vivo e

participativo. O comércio precisa ser um centro atrativo de pessoas e de riquezas. Daí

a importância de uma política pública voltada especificamente para esse setor.

Com essas considerações, espero contar com o apoio dos nobres pares à

aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Turismo e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 3.710/2009

Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento de Boa Vista -

Condebov -, com sede no Município de Esmeraldas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1o - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento de Boa

Vista - Condebov -, com sede no Município de Esmeraldas.

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

Sala das Reuniões, 3 de setembro de 2009.

Ademir Lucas

Justificação: O Conselho de Desenvolvimento de Boa Vista - Condebov -, com sede

no Município de Esmeraldas, é uma sociedade de direito privado, de natureza

associativa, sem fins lucrativos, que desenvolve importante trabalho nos campos

educacional, cultural e assistencial, entre outros, prestando serviços gratuitos, sem

nenhum tipo de discriminação.

Vale ressaltar que sua Diretoria é constituída por pessoas de reconhecida

idoneidade, que desenvolvem atividades voluntárias buscando satisfazer as

demandas da comunidade.

Dessa forma, não resta dúvida de que a entidade promove ações de relevância

pública, razão pela qual merece o título de utilidade pública. Contamos, assim, 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 3.711/2009

Institui a utilização de capuz por Agentes Penitenciários, policiais militares e civis

em operações especiais, revistas pessoais em presos, inspeções ou atividades

análogas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica facultada a utilização de capuz por Agentes Penitenciários, policiais

militares e civis em operações especiais, revistas pessoais em presos, inspeções ou

atividades análogas, provenientes ou vinculados à convivência com detentos,

previamente autorizadas, que caracterizem perigo à integridade física dos agentes e

de outros.

Art. 2º - A autoridade, ao permitir a utilização de capuz em operações específicas,

conforme art. 1º desta lei, considerará os riscos a que se sujeitam os Agentes
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Penitenciários, policiais militares e civis na hipótese de serem identificados.

Parágrafo único - A mesma permissão abrange máscaras, pinturas e outros meios

capazes de impedir a identificação dos Agentes.

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

Sala das Reuniões, 3 de setembro de 2009.

Leonardo Moreira

Justificação: Nossa propositura tem por objetivo maior zelar pela idoneidade física

de nossos agentes, que contribuem para o reforço da segurança pública de nosso

Estado, expondo-se ao interagirem com detentos de diversos graus de periculosidade

que habitam nosso sistema prisional. A utilização de capuzes ou similares irá

contribuir para preservar a imagem dos Agentes e evitar sua futura identificação por

aqueles que outrora encontravam-se presos, prevenindo uma possível retaliação a

eles ou aos seus familiares, além de evitar transtornos psicológicos decorrentes

desse fato.

Este projeto de lei justifica-se pelo ambiente hostil que perdura em vários ambientes

sociais do País e, mais especificamente, em nosso Estado, onde o estreitamento da

convivência de Agentes com presidiários torna-se cada vez mais perigoso, tendo em

vista o aprisionamento de organizações criminosas que coíbem os agentes públicos

em seus serviços e fora dele, colocando em risco até mesmo seus familiares.

Diante da relevância do pleito, conto com o apoio dos nobres pares à sua

aprovação.

- 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 3.712/2009

Dispõe sobre a proibição do uso de agrotóxicos que contenham os princípios ativos

que especifica e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica proibido, no Estado, o uso de agrotóxicos que apresentem, em sua

composição, os seguintes princípios ativos:

I - abamectina;

II - acefato;
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III - carbofurano;

IV - cihexatina;

V - endossulfam;

VI - forato;

VII - fosmete;

VIII - glifosato;

IX - lactofem;

X - metamidofós;

XI - paraquate;

XII - parationa metílica;

XIII - tiram;

XIV - triclorfom.

Art. 2° - O Poder Executivo adotará as medidas nece ssárias para recolher os

produtos referidos no art. 1º, para adequada destinação final de seu conteúdo e

embalagem.

Art. 3º - Fica vedado aos órgãos da administração direta e indireta do Estado, a

partir da publicação desta lei, adquirir ou utilizar agrotóxicos com os componentes

mencionados no art. 1º desta lei.

Art. 4° - O Poder Executivo adotará medidas com vis tas a promover e estimular a

produção de alimentos orgânicos e procederá à divulgação:

I - dos efeitos nocivos do contato e manuseio inadequados de agrotóxicos;

II - da proibição do uso dos agrotóxicos mencionados no art. 1° desta lei;

III - de tabelas com os nomes comerciais dos agrotóxicos mencionados no art. 1º

desta lei;

IV - da existência de tecnologias, materiais e produtos que não agridem a saúde;

V - de orientações sobre como proceder com relação aos estoques existentes.

Art. 5° - Fica instituída a Semana de Proteção cont ra os Agrotóxicos, que ocorrerá

anualmente na semana que compreender o dia 13 de maio.

Parágrafo único - Durante a semana a que se refere o “caput” deste artigo, o Estado

promoverá ações educativas com informações sobre os riscos dos agrotóxicos, as

formas de utilizá-los com menor risco para a saúde e o meio ambiente, os produtos
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menos tóxicos e a destinação de embalagens.

Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a criar, por intermédio do Sistema Único

de Saúde - SUS -, nos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador e demais

unidades de saúde, programas para desenvolver ações de vigilância de saúde e

assistência especializada que visem à prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento das

doenças decorrentes do trabalho com agrotóxicos.

§ 1º - Os programas referidos no “caput” deste artigo compreenderão a habilitação

técnica dos profissionais e os equipamentos necessários para o desenvolvimento das

ações neles previstas.

Art. 7° - Todos os casos de doenças e óbitos decorr entes da exposição a

agrotóxicos deverão ser notificados à Secretaria de Estado de Saúde.

Art. 8º - A não observância do disposto nesta lei é considerada infração sanitária e

sujeita o infrator às penalidades estabelecidas no Código Sanitário Lei Federal nº

13.317, de 24 de setembro de 1999.

Art. 9° - As despesas decorrentes da aplicação dest a lei correrão à conta de

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 3 de setembro de 2009.

Leonardo Moreira

Justificação: Dados estatísticos mostram que o Brasil assumiu a triste liderança do

consumo mundial de agrotóxicos - 733.900.000t, acima dos EUA, com 646.000.000t,

movimentando US$7.100.000.000,00 -, conforme reportagem publicada na revista

“Carta Capital” de 20/5/2009, a qual faz conciso retrato dos malefícios do uso de tais

produtos.

Como mostra a reportagem, as substâncias que pretendemos proibir foram há

tempos banidas das lavouras das nações desenvolvidas. Algumas delas foram

também banidas da Índia, China, Costa do Marfim, Indonésia, Kuwait e Sri Lanka, o

que demonstra a periculosidade desses produtos químicos.

O que parece estar ocorrendo é a antiga prática de mandar produtos que causam

grande malefício à saúde da população e ao meio ambiente para os países que, por

uma razão ou outra, ainda não os proibiram.
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As Resoluções da Diretoria Colegiada - RDCs - nºs 10 e 48, de 22/2/2008 e

7/7/2008, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa - reconhecem os

relevantes impactos das referidas substâncias sobre a saúde, reafirmam a

preocupação com esses efeitos e ratificam as restrições internacionais ao uso de

agrotóxicos perigosos.

Pesquisas da Anvisa mostram que 15,28% dos alimentos do País têm resíduos de

agrotóxicos em nível muito acima do permitido em lei. A falta de controle na aplicação

e os expressivos números do mercado contribuem para o uso abusivo desses

produtos.

Não é à toa que a segunda causa de intoxicação no Brasil, após os medicamentos,

são os agrotóxicos, apesar da subnotificação existente. E ocorre tanto em quem

aplica quanto em quem consome.

As substâncias que pretendemos proibir foram banidas em diversos países por

apresentarem, entre outros problemas, toxicidade aguda, carcinogenicidade,

neurotoxicidade e mutagenicidade. No entanto, a agricultura desses países não

parou, como querem alguns, havendo alternativas em todos eles. A título de que

continuaríamos expondo a tais perigos a saúde de nossa população?

Pelas razões, expostas, conto com o apoio dos nobres pares para a 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 3.713/2009

Declara de utilidade pública a Associação Monlevadense de Produtores da

Agricultura Familiar - Tanquinho 1 - Ampaf -, com sede no Município de João

Monlevade.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Monlevadense de

Produtores da Agricultura Familiar - Tanquinho 1 - Ampaf -, com sede no Município de

João Monlevade.

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

Sala das Reuniões, 3 de setembro de 2009.
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Padre João

Justificação: Associação civil, sem fins lucrativos, fundada em 17/11/2006, tem por

finalidades congregar as pessoas interessadas em desenvolver a comunidade nos

seus aspectos sociais, econômicos, ambientais e políticos, pensando o

desenvolvimento rural sustentável como forma de garantir condições necessárias

para a permanência das pessoas no campo; proteger a família, a gestante, a criança,

o adolescente e o idoso; defender e promover os direitos humanos combatendo a

fome e a pobreza; melhorar as condições de saúde, habitação e lazer da

comunidade; promover o uso consciente dos recursos naturais e preservar as

nascentes, discutindo a agroecologia e o uso do agrotóxico; organizar os agricultores

e as agricultoras para a compra coletiva de produtos e insumos, equipamentos e

máquinas; mobilizar recursos oficiais e de particulares procurando incentivar o

trabalho comunitário; motivar a comunidade para participar dos trabalhos da

associação, com efetiva cooperação dos membros; promover a capacitação dos

agricultores e agricultoras e seus familiares visando à agricultura sustentável e à

agroindústria; manter serviços próprios de assistência médica, dentária, recreativa e

educacional e com esse mesmo objetivo celebrar convênios com quaisquer entidades

públicas ou privadas; adquirir, construir ou alugar os imóveis necessários às

instalações administrativas, tecnológicas de armazenagem e outras; e filiar-se a

outras entidades congêneres, em nível regional, estadual ou federal, sem perder sua

individualidade e poder de decisão.

O processo objetivando a utilidade pública, da entidade encontra-se legalmente

amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972, de

27/7/1998.

Por estas razões, espero contar com apoio dos nobres pares, à aprovação deste

projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.714/2009

Declara de utilidade pública a Associação Regional Escola Família Agrícola
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Margarida Alves, com sede no Município de Simonésia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Regional Escola Família

Agrícola Margarida Alves, com sede no Município de Simonésia.

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

Sala das Reuniões, 3 de setembro de 2009.

Padre João

Justificação: Associação civil sem fins lucrativos fundada em 23/2/ 2008, a

Associação Regional Escola Família Agrícola Margarida Alves tem por finalidade a

promoção de educação de qualidade e diferenciada, a partir do 2º ciclo do ensino

fundamental, com pré-qualificação profissional do ensino médio e superior, educação

profissional em agropecuária ou outra área profissional integrada, seguindo os

princípios das escolas famílias agrícolas e a pedagogia da alternância, na modalidade

regular ou de educação de jovens e adultos. Busca a promoção social dos seus

associados, o desenvolvimento rural sustentável solidário, por meio da educação e da

formação diferenciada dos adolescentes, jovens e adultos, tendo como princípio e

primazia a realidade dos educandos e os contextos socioprofissional, econômico,

cultural e político das comunidades rurais.

O processo objetivando a declaração de sua utilidade pública encontra-se

legalmente amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972,

de 27/7/98.

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 3.715/2009

Declara a utilidade pública da Associação Projeto Cidade Refúgio, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada a utilidade pública da Associação Projeto Cidade Refúgio,

com sede no Município de Belo Horizonte.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 3 de setembro de 2009.

Vanderlei Miranda

Justificação: A Associação Projeto Cidade Refúgio, com sede no Município de Belo

Horizonte, é uma entidade não governamental sem fins lucrativos, criada em

21/10/2001, com a finalidade de promover assistência, acolhimento e

desenvolvimento à criança e ao adolescente carente, ao idoso e aos deficientes

físicos e a reabilitação das pessoas marginalizadas, entre outros objetivos.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à referida Associação melhores

condições para o desenvolvimento das suas atividades, uma vez que atende aos

requisitos da Lei nº 12.972, de 1998, razão pela qual esperamos 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 do

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.716/2009

Declara a utilidade pública do Projeto Missionário Árvore Que dá Fruto, com sede

no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Projeto Missionário Árvore Que dá

Fruto, com sede no Município de Belo Horizonte .

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

Sala das Reuniões, 3 de setembro de 2009.

Vanderlei Miranda

Justificação: O Projeto Missionário Árvore Que dá Fruto, com sede no Município de

Belo Horizonte, é uma entidade não governamental sem fins lucrativos, criada em

25/5/2007, com a finalidade de promover a filantropia e amparar a população de baixa

renda em geral, prevenir a marginalidade da criança, proporcionar atendimentos nos

aspectos de educação, saúde, recreação e formação profissionalizante. Pretende-se,

com esta proposição, assegurar ao Projeto melhores condições para o

desenvolvimento das suas atividades, uma vez que a entidade atende aos requisitos
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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 3.717/2009

Dispõe sobre a proibição e a substituição das embalagens plásticas à base de

polietileno, polipropileno e o PET à base de propileno utilizadas para o

acondicionamento de gêneros alimentícios, bebidas e cosméticos

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica proibido, em todo o território do Es tado, o uso de embalagem plástica

à base de polietileno, polipropileno e o PET à base de propileno para

acondicionamento de gêneros alimentícios, bebidas e cosméticos.

Parágrafo único - A substituição das embalagens plásticas mencionadas no art. 1º

desta lei dar-se-á por embalagens de plástico biodegradáveis.

Art. 2° - Os estabelecimentos industriais terão um prazo de quatro anos para

adequarem-se às disposições desta lei.

Art. 3° - Esta lei poderá ser regulamentada para ga rantir a sua fiel execução.

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

Sala das Reuniões, 3 de setembro de 2009.

Arlen Santiago

Justificação: Este projeto de lei tem como objetivo proibir o uso de embalagens

plásticas para condicionamento de cosméticos, gêneros alimentícios e bebidas.

Um dos motivos que nos leva a apresentação desta iniciativa é a certeza de que o

produto a ser proibido tem um substituto a altura: trata-se do plástico biodegradável -

PHB -, obtido a partir do bagaço da cana de açúcar. O produto vem sendo cobiçado

há anos por empresas gigantes de todos os ramos, porque incorpora o alto valor

agregado da ecologia.

O PHB não é exatamente uma novidade científica. As bactérias que biossintetizam

o polímero foram descobertas em 1930. De lá para cá, muitas empresas lançaram-se

ao aperfeiçoamento da tecnologia, utilizando como matéria prima vegetais como
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beterraba e batata, sendo posteriormente substituídos na produção do plástico

biodegradável, pelo bagaço da cana de açúcar em razão de seu menor custo.

O plástico extraído da cana é o PHB (poli-betahidroxibutirato). Sua resina reproduz

as características físicas, químicas e mecânicas de quase todos os polímeros

sintéticos derivados do petróleo, genericamente chamados de plástico, como o

polietileno, o polipropileno e o PET, popularizado nas garrafas de refrigerantes.

A tecnologia de produção do bioplástico baseia-se na conversão microbiológica de

bactérias do gênero alcalígenes, que consomem a sacarose proveniente da cana-de-

açúcar, transformam parte dela em grânulos intracelulares que são poliésteres (com

propriedades semelhantes aos poliésteres advindos do petróleo) e, após passarem

pelo processo de extração, separação e purificação, dão origem ao bioplástico.

Através desse processo, são gerados dois tipos de plástico biodegradável: o PHB-

polihidroxibutirato (destinado, principalmente, à produção de moldes injetados, ou

seja, artefatos pequenos, como utensílios domésticos, escolares, de uso pessoal,

frascos e embalagens para as indústrias cosméticas e alimentícias) e um corpolímero

de PHB/HV - polihidroxibutirato/hidroxivalerato (destinado a processos de extrusão

por sopro, utilizados na produção de embalagens grandes, como as de PET).

O novo plástico biodegradável (bioplástico), feito a partir do bagaço da cana-de-

açúcar, uma matéria prima renovável, decompõe-se em cerca de 100 dias (em

contato com um ambiente microbiologicamente ativo), o que é uma vantagem em

relação aos plásticos convencionais. Em contrapartida, o plástico petroquímico é uma

das matérias-primas mais utilizadas no nosso dia a dia, tornando-se indispensável na

vida das pessoas, presente em todos os momentos e utilizado das mais diversas

formas. Suas características físicas e econômicas ajudaram a popularizar sua

aplicação, substituindo, em alguns casos, materiais como o vidro e madeira. Em

2002, o consumo “per capita” de plástico pelos brasileiros foi de 21,7kg, ou seja,

cerca de 3 milhões e 700 mil toneladas. A praticidade deste produto, porém, é

proporcional ao problema ambiental que o seu uso acarreta, já que o plástico

petroquímico demora entre 100 e 400 anos para se decompor. O plástico

petroquímico, além de não se decompor, quando jogado em lixões e aterros, cria uma

camada impermeável que prejudica a decomposição dos materiais biologicamente
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degradáveis, impedindo a circulação de líquidos e gases.

Como se não bastassem os malefícios causados pelo plástico petroquímico ao

meio ambiente, importante destacar que a Autoridade Européia de Segurança

Alimentar sugeriu que fossem modificadas as embalagens de produtos alimentícios

infantis, com receio de que estas pudessem conter agentes cancerígenos.

Empresas multinacionais já estão demonstrando interesse na substituição do

plástico petroquímico. A Coca-Cola, dona do refrigerante mais vendido no mundo,

quer empregar o plástico ecológico nas tampas das garrafas. O vasilhame em

plástico PET é reciclável, mas a tampa contem diferentes materiais, o que dificulta o

reaproveitamento. Além da redução do custo, o componente biodegradável no

refrigerante mais vendido do planeta será um extraordinário apelo de marketing.

Outro ramo que emprega grande quantidade do plástico químico é o de higiene

pessoal e medicamentos. Por isso, empresas como a gigante mundial Johnson &

Johnson e a Natura, empresa brasileira de cosméticos, vem cobiçando o PHB desde

o início das pesquisas. Com propriedades mecânicas semelhantes ao do

polipropileno, o PHB se biodegrada na natureza, na pior das hipóteses, em um ano,

depositado-se em locais adequados, como os chamados ambientes

microbiologicamente ativos (solos, rios não degradados, cursos d’água saudáveis,

aterros sanitários, lodos ativados, biodigestores e usinas de compostagem).

Além de ser totalmente biodegradável - na sua decomposição libera apenas água e

gás carbônico, pois, como já afirmado, o PHB utiliza como matéria-prima o açúcar da

cana (recurso renovável), ao contrário dos plásticos petroquímicos, que utilizam uma

fonte não renovável de matéria-prima e podem demorar entre 100 e 400 anos para

desaparecer completamente.

O PHB, chamado comercialmente de Bio Cycle, pode ser utilizado, entre outros, em

embalagens para alimentos, produtos de higiene e limpeza e farmacêuticos; sacos e

vasilhames para fertilizantes e defensivos; produtos injetados, como brinquedos ou

material escolar; na fabricação de garrafas para bebidas. Espero, com esta breve

explanação, conscientizar os nobres colegas da preeminente necessidade e urgência

de salvaguardar o meio ambiente, a saúde de nossos filhos, a nossa família e o

nosso futuro.
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- 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 3.718/2009

Dispõe sobre a isenção de pagamento de segunda via de documentos em caso de

roubo ou furto.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Em caso de roubo ou furto, não será cobrada a emissão da segunda via

dos seguintes documentos:

I - Carteira de Identidade;

II - Carteira Nacional de Habilitação;

III - Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo;

IV - Certificado de Registro de Veículo.

Art. 2º - O requerimento para emissão de segunda via dos documentos

relacionados no “caput” do art. 1º desta lei deverá estar acompanhado de cópia do

boletim de ocorrência policial, contendo o registro dos documentos roubados ou

furtados.

Art. 3º - Para a concessão da isenção a que se refere esta lei, a segunda via do

documento deverá ser requerida no prazo de trinta dias contados da ocorrência do

roubo ou furto.

Art. 4º - Em caso de apresentação de declaracão falsa, o cidadão ficará sujeito às

penalidades legais cabíveis.

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

Sala das Reuniões, 3 de setembro de 2009.

Arlen Santiago

Justificação: Este projeto de lei objetiva isentar do pagamento da taxa de

expediente relativa à emissão da segunda via da Carteira de Identidade, da Carteira

Nacional de Habilitação, do Certificado de Registro e Licenciamento de Veiculo ou

Documento Único de Transferência os cidadãos que tiverem seus documentos

furtados ou roubados.

Trata-se de uma medida já adotada em outras unidades da Federação, que se

contrapõe à ânsia arrecadadora do Estado. Se o cidadão tem seus documentos
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subtraídos mediante furto ou roubo, não pode ele arcar com o custo da emissão da

segunda via, pois o Estado que cobra é também o Estado que deveria dar proteção.

Por outro lado, a isenção que se pretende conceder não está relacionada com

benefício fiscal que enseje a avaliação do impacto orçamentário-financeiro. De fato, a

lei de responsabilidade fiscal exige que, no caso de benefício fiscal - isenção,

remissão, redução de base de cálculo, etc. -, seja previsto o montante da renúncia.

No caso deste projeto, não se trata de renúncia fiscal, pois a cobrança pela emissão

da segunda via de documentos não se caracteriza como receita tributária.

Por essas razões, que dispensam maires aprofundamentos, esperamos contar com

o apoio dos ilustres pares para aprovação deste projeto, a fim de diminuir o ônus

financeiro dos cidadãos que foram vítimas da insegurança pública.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Neider

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.040/2007, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 4.516/2009, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do

Norte de Minas por sua colocação entre as 10 melhores instituições brasileiras. (- À

Comissão de Educação.)

Nº 4.517/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Ministro dos Transportes pedido de providências para a retomada das obras de

revitalização da BR - 354 e da BR - 365, no trecho de acesso ao Município de Patos

de Minas. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 4.518/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Sr. Paulo Duarte Lopes, Juiz da 3ª Vara Cível da

Comarca de Pouso Alegre, pela decisão prolatada na ação civil pública proposta pela

Defensoria Pública de Minas Gerais, segundo a qual o Estado deve transferir

imediatamente 150 presos da cadeia pública local. (- À Comissão de Segurança

Pública.)

Nº 4.519/2009, da Comissão de Justiça, em que solicita seja encaminhada ao

Conselho de Justiça Federal manifestação de apoio à instalação de uma vara da
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Justiça Federal na Comarca de Itajubá.

Nº 4.520/2009, da Comissão de Justiça, em que solicita seja encaminhado ao

Governador e ao Vice-Governador do Estado pedido de providências quanto às

reivindicações apresentadas pela Defensoria Pública do Estado, bem como

documento contendo a evolução da remuneração dos Defensores Públicos. (-

Distribuídos à Comissão de Administração Pública.)

Nº 4.521/2009, das Comissões de Justiça e de Educação, em que solicitam seja

encaminhada ao STF manifestação de apoio ao Mandado de Segurança nº 27.799-8,

impetrado pela UFMG em face do Acórdão nº 2.731/2008, do Tribunal de Contas da

União, solicitando agilidade dessa Corte na apreciação do referido mandado.

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Dinis Pinheiro.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de

Administração Pública, de Cultura, de Assuntos Municipais, de Saúde e de Turismo e

do Deputado Tiago Ulisses.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, nas galerias, do Vereador

Wellington Sapão, do Município de Betim, uma pessoa atuante, principalmente nas

regiões de Alterosas e de Teresópolis, que faz um trabalho social muito bonito.

Estamos muito felizes com sua presença nesta Casa.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Fábio Avelar.

O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, Srs. Deputados, agradeço a deferência

do Deputado Irani Barbosa, sua gentileza em adiar a recomposição de quórum. Do

fundo do meu coração, agradeço sua compreensão, Deputado Irani.

Gostaria de trazer um tema de fundamental importância, principalmente para a

Região Norte do Estado, o Projeto Jaíba. O governo de Minas, em nenhum momento,

tem dificultado o trabalho dos empreendimentos rurais instalados no Projeto Jaíba, o

mais significativo programa de irrigação mineiro. Considerado um dos mais

destacados empreendimentos de utilidade pública e interesse social do Estado, o

Projeto Jaíba tem merecido, por parte do governo de Minas, em especial dos órgãos
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ambientais, reconhecimento, respeito e distinção pelas conquistas e avanços que

representa para o conjunto da sociedade.

Localizado numa região cuja vegetação predominante é a mata seca, encontra-se

sob proteção ambiental nos critérios estabelecidos na Lei Federal nº 11.428/2006,

regulamentada pelo Decreto nº 6.660/2008, a exemplo do que ocorre nas áreas de

mata atlântica no País. A lei federal tem como principal objetivo preservar os

remanescentes desse bioma no País e criar meios para a sua recuperação.

Dentro do Sistema Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, agora assim

denominado, o IEF sempre concedeu Autorizações para Exploração Florestal - Apef -

aos produtores rurais do Projeto Jaíba, com base nos inventários florestais - técnica

usada para se fazer a estimativa do volume de madeira e lenha para controle de

produção florestal - por eles apresentados. Em 2007, após constatadas

irregularidades no resultado de inventários, o IEF passou a controlar rigorosamente

as Apefs, e, durante a operação de fiscalização realizada no ano passado, foi

detectado grande número de irregularidades referentes à documentação de

acobertamento de carvão e lenha. Nessa oportunidade, o IEF fez 73 autuações, o

carvão e lenha encontrados foram apreendidos, e as atividades de exploração

florestal embargadas. No entanto, o IEF não embargou a produção agrícola na

região, apenas o aproveitamento do carvão e da lenha cuja nota de origem não foi

apresentada. É importante ressaltar que os produtores rurais que estão em situação

regular continuam recebendo as autorizações do IEF, sem prejuízo ao

desenvolvimento econômico da região. Aqueles que não foram alvo da fiscalização

também continuam trabalhando. Nesse sentido o IEF reafirma junto à sociedade

mineira sua missão e seus compromissos em defesa do interesse coletivo e reitera

seu apoio integral e seu reconhecimento aos produtores do Projeto Jaíba. O IEF

também ressalta que, em consequência das irregularidades apuradas na Operação

S.O.S. Cerrado, realizada pelo Ministério Público Estadual, está redobrando seus

esforços no incremento à fiscalização para combater o desmatamento e o consumo

ilegal de carvão de origem nativa em nosso Estado.

Para coibir a prática de crimes ambientais na exploração de produtos florestais,

inclusive desmatamentos ilegais e comercialização fraudulenta de produtos florestais,
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indicativos observados na Etapa II do Jaíba, o governo de Minas criou e encaminhou

a esta Casa lei florestal com mecanismos ainda mais rigorosos para coibir a prática

de crimes ambientais na exploração de produtos florestais, até mesmo

desmatamentos ilegais e comercialização fraudulenta desses produtos. A partir da

nova lei, Minas terá um novo sistema eletrônico de rastreamento do transporte de

produtos e subprodutos florestais no Estado, permitindo o controle eficiente dos

pontos de carga e descarga em Minas Gerais. Todos os Deputados participaram

efetivamente dessa nova lei florestal, encaminhada de maneira ousada pelo

Governador a esta Casa, com longos meses de debate. Essa lei foi encaminhada

pelo governo em meados do ano passado, e tivemos aqui audiências públicas, várias

reuniões com os diversos segmentos representativos da sociedade.

Ressalto a participação das Secretarias de Desenvolvimento Econômico,

Agricultura e Meio Ambiente e de todas as suas unidades, das instituições não

governamentais, da Amda, da Fetaemg, da Faemg, da Associação Mineira de

Silvicultura - AMS - e de um grande número de Deputados desta Casa, em especial

dos que fazem parte da Frente Parlamentar da Silvicultura. Na oportunidade, várias

sugestões apresentadas foram acolhidas. O ilustre Deputado Domingos Sávio - bem

como os Deputados Doutor Viana e João Leite e demais pessoas que nos brindaram

com suas valiosas contribuições - teve participação importante nesse projeto. A partir

disso, esta Casa aprovou esse importantíssimo projeto, que certamente dará

garantias às nossas matas e florestas nativas e possibilitará, de maneira mais

transparente, a aplicação da legislação em nosso Estado. Então, com satisfação,

participamos desse processo como relator do projeto, que foi sancionado pelo

Governador e publicado ontem no “Diário Oficial” do Estado.

Farei referência ainda ao licenciamento ambiental, assunto que também tem sido

recorrente nesta Casa. Evidentemente podemos enfrentar algum tipo de problema

durante essa fase. O Deputado Domingos Sávio apresentou um requerimento com o

objetivo de aprofundarmos mais essa questão, nesse processo. É importante

salientar que em Minas Gerais os prazos de licenciamento ambiental são os mais

curtos do Brasil, sem qualquer perda de qualidade dos estudos e das avaliações.

Aliás, gostaria de registrar isso aqui em respeito ao Sistema Estadual de Meio
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Ambiente de Minas Gerais - Sisema. As Autorizações Ambientais de Funcionamentos

- AAFs - para pequenos empreendimentos levam, em média, três dias para serem

emitidas; para empreendimentos de porte médio, que compreendem aqueles das

classes 3 e 4, são necessários, aproximadamente, 90 dias; para os de grande porte,

que são enquadrados nas classes 5 e 6, o prazo gira em torno de 120 dias. Tais

prazos vêm sendo cumpridos rigorosamente pelo Sisema. É importante salientarmos

isso aqui, até porque entraremos agora num processo de aperfeiçoamento, tendo em

vista as reuniões que realizaremos nesta Casa.

Na sua grande maioria, os atrasos no processo de licenciamento, quando ocorrem,

são motivados pela apresentação incompleta de documentos necessários e pela

qualidade inadequada dos estudos exigidos pelas normas legais. Boa parte dos

problemas e das dificuldades que afetam o licenciamento dos empreendimentos

localizados no Projeto Jaíba se relacionam aos dispositivos do Decreto Federal nº

6.660, de 21/11/2008, que inclui toda a mata seca, nos limites da mata atlântica. Com

esse decreto, a retirada de vegetação acima de 50ha em áreas na fase secundária,

nos estágios médio e avançado de regeneração natural, passou, então, a depender

da anuência do Ibama. Portanto essas são as considerações que queríamos fazer

sobre o Ibama Federal.

Aproveitando os meus minutos finais, gostaria de fazer referência à importância do

Projeto Jaíba para o nosso Estado. Todos os senhores têm conhecimento disso.

Todavia é preciso ressaltar, mais uma vez, principalmente para os que nos

acompanham por meio da TV Assembleia e das galerias, a importância desse projeto.

Gostaria de falar sobre alguns dados dele.

Na Etapa 1, temos 1.816 lotes de 5ha para colonos; 325 lotes de 20ha a 50ha para

produtores rurais; uma área plantada de 7.700ha; e uma área irrigável de 25.000ha.

Área total: 42.000ha. Na Etapa 2, temos 684 lotes de 10ha a 90ha para produtores

rurais e empresários; uma área plantada de 7.000ha; uma área irrigável de 19.000ha.

Área total: cerca de 35.000ha.

Sistema de áreas protegidas do projeto: cerca de 431.000ha. Principais

investimentos públicos já realizados no Jaíba: podemos citar o investimento pela

Codevasf, do governo federal: US$358.000.000,00; o investimento do governo
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estadual: US$110.000.000,00 através de empréstimo junto ao JBIC; e também cerca

de US$52.000.000,00 em pavimentação de núcleos habitacionais, contratação de

técnicos de defesa agropecuária; extensionistas rurais, obras de saneamento,

reforma de escolas etc.

Outro aspecto interessante que deve ser ressaltado diz respeito ao Índice de

Desenvolvimento Humano - IDH - na região, que apresentou uma evolução. Em 1991,

tínhamos 0,52; em 2000, alcançamos 0,65. Percebe-se uma sensível melhora nesse

índice. A arrecadação do ICMS e de outros tributos no Município de Jaíba em 2003 -

vejam que dado importante - foi em torno de R$950.000,00; em 2008, registramos

R$4.900.000,00. Ou seja, quase R$5.000.000,00 por meio do ICMS. Através da

Cemig tivemos a substituição dos equipamentos do sistema de irrigação de Jaíba e

Mocambinho, com um investimento da ordem de R$15.000.000,00, o que beneficiou

89 famílias e 1.044 irrigantes. Assim, a tecnologia permitirá uma sensível economia

de energia elétrica.

A segunda etapa de Jaíba compreende agora a participação da Copasa, que se

iniciou em 2006, com um investimento de R$6.000.000,00. A Copasa criou - e a lei foi

aprovada nesta Casa - uma subsidiária para tratar exclusivamente do problema de

Jaíba, garantindo, assim, condições para o desenvolvimento socioeconômico da

região agroindustrial. Os investimentos foram aplicados em treinamento e

capacitação de funcionários, manutenção elétrica, manutenção e recuperação de

aproximadamente 80km de estradas, entre outras ações. Para 2009 é importante

salientar que, além da operação direta do sistema de irrigação, está previsto um

investimento de mais de R$3.000.000,00.

São essas as ponderações que gostaria de fazer na tarde de hoje, Sr. Presidente.

Presto este esclarecimento a todos os Srs. Deputados. Apesar de já terem

conhecimento desse assunto, creio que seja importante ressaltar esses pontos,

principalmente para dar maior conhecimento às pessoas que têm oportunidade de

nos acompanhar pela TV Assembleia. Muito obrigado, Sr. Presidente.

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

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Deputado Weliton Prado; Srs. Deputados,

público presente, telespectadores da TV Assembleia, venho a esta tribuna fazer um
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relatório do trabalho que a Comissão de Segurança Pública vem realizando. Com

planejamento, os Deputados que compõem essa Comissão farão um esforço para ir

às 16 Regiões Integradas de Segurança Pública - Risps -, sistema organizado pelo

Estado para integração das nossas polícias. Iniciamos esse esforço por Uberaba,

onde realizamos uma grande reunião, a que V. Exa., Deputado Weliton Prado,

também esteve presente, contribuindo com a discussão. Tivemos uma grande

participação popular, com a presença dos Conselhos de Segurança Pública, da União

dos Estudantes Secundaristas, de Vereadores da Risp. Tivemos oportunidade de

ouvir muitas sugestões, aliás trouxemos uma delas, o pedido da comunidade para

que a TV Assembleia divulgue o número 181, o Disque Denúncia, em que o cidadão

faz a denúncia e tem seu nome mantido em sigilo. A TV Assembleia acatou essa

solicitação dos movimentos populares que se reuniram com a Comissão de

Segurança Pública em Uberaba. Contamos também com a participação da

Associação Comercial do Distrito Industrial de Uberaba, que expôs uma preocupação:

o roubo de trilhos e equipamentos, o material restante que fazia a ligação do distrito

industrial para o escoamento da produção em Uberaba. Tomamos todas as

providências em relação a essas denúncias. Encaminhamos isso por meio de

requerimentos assinados pelos diversos Deputados que participaram da audiência.

Estavam presentes a nossa Vice-Presidente, Deputada Maria Tereza Lara, sempre

atuante; os Deputados Tenente Lúcio, Rômulo Veneroso, Weliton Prado, Adelmo

Carneiro Leão, Fahim Sawan, que deu uma grande contribuição; Vereadores de

Uberaba; Lourival, Presidente da Câmara de Uberaba. Essa foi uma grande

oportunidade. Com esse trabalho de integração das polícias, verificamos como

Uberaba conseguiu diminuir os seus níveis de violência, especialmente a violência

mais grave. Temos de ressaltar o trabalho do jovem Ten.-Cel. Sidney, que comanda o

batalhão de Uberaba, um trabalho ressaltado pelo coordenador da Risp, Cel. Aquino,

representando a Polícia Militar. Também estava presente o Comandante da Polícia

Civil, Delegado José Paulino. Nessa audiência, muito interessante também foi a

presença da Superintendente de Educação, que levou a visão da educação sobre o

fenômeno da violência em nossas cidades, nas escolas. Aliás, ela falou não só sobre

isso, mas também sobre a importância da educação para termos dias melhores em
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relação à segurança pública. Para nós, da Comissão de Segurança Pública - sei que

também para muitos Deputados -, a segurança não pode ser percebida só a partir da

repressão. Temos instrumentos preventivos. Não há dúvida de que a educação, o

esporte e a cultura são fundamentais para o enfrentamento da violência crescente. E

isso não é fácil.

Sem dúvida, o governo de Minas tem investido muito nesse papel repressor da

segurança pública, na questão social e nos esportes, haja vista que este ano houve

um número histórico de Municípios inscritos em jogos escolares de Minas Gerais:

630. Se compararmos com os jogos do interior, onde ocorreram 150 inscrições, sem

dúvida alguma perceberemos que o esporte na escola é um elemento importante na

prevenção contra o aumento da violência. Nessa terça-feira, dia 1º, realizamos a

segunda reunião no interior. Fomos a Montes Claros, na Risp, e ficamos muito

impressionados e honrados com a presença de autoridades, como o Procurador-

Geral de Justiça, Dr. Alceu Torres. O Ministério Público do Estado apoiou a Comissão

de Segurança Pública, a própria Assembleia Legislativa nesse esforço que estamos

fazendo ao visitar as 16 Risps de Minas Gerais. O Procurador discursou, colocou o

Ministério Público à disposição. Contamos também com a presença do Ten.-Cel.

Abreu, Chefe de Estado-Maior da Risp de Montes Claros, representando o Cel. Eli; do

Ten.-Cel. Franklin, do batalhão de Montes Claros; e do Dr. José Messias, da Polícia

Civil. Eles fizeram um relatório do trabalho que as Polícias Civil e Militar têm

desenvolvido integradamente no Norte mineiro. Estavam presentes ainda o Chefe da

Delegacia da Polícia Federal, Dr. Fernando, que tem todo interesse em trabalhar de

forma integrada com a Polícia Civil no combate ao tráfico de drogas em Montes

Claros e região. Quero lembrar uma palavra do Ten.-Cel. Franklin: “Não há mais volta

nessa integração. Os policiais querem trabalhar juntos”. Foi muito importante ouvir

isso. O que mais nos impressionou, Srs. Deputados, foi a fala do Inspetor Antônio

Fábio, representando a Polícia Rodoviária Federal, que tem apenas 31 patrulheiros

para trabalhar. Ele relatou as dificuldades que enfrenta na região, especialmente em

Montes Claros, cidade cortada por três rodovias federais. Praticamente 25% da malha

rodoviária federal estão em Minas Gerais. E o nosso contingente de policiais

rodoviários não dá conta de fazer a guarda das estradas. As rodovias federais que
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atravessam o nosso Estado estão entregues. No encontro, apresentamos um

requerimento, que está sendo encaminhado ao Ministro da Justiça, solicitando mais

homens para a região, de forma a garantir segurança à população de Montes Claros

e região. É interessante, porque o Vereador Athos Mameluque, Presidente da

Câmara de Montes Claros, nos trouxe um dado histórico: em 1997, quando da ligação

da BR-251 com a BR-116, Rio-Bahia, houve um aumento extraordinário da violência

no Norte de Minas. Pessoas de todo o Brasil começaram a ir para lá. E como não há

número suficiente de policiais rodoviários federais, nossas estradas são porta de

entrada para armas e drogas. Essa foi uma grande preocupação levantada aqui.

Como eu disse ao meu Líder, Deputado Domingos Sávio, não tomarei todo o

tempo. Quero, neste final, dizer que nosso esforço continua. Dia 22 de setembro

estaremos em Pouso Alegre, naquela grande Risp, ouvindo as demandas, tendo um

contato com a população da região e com as autoridades para trazermos todos os

dados que subsidiem a revisão do PPAG, o Orçamento do Estado. Esse é o papel

que o Deputado Alberto Pinto Coelho tem cobrado de todos nós. Ele quer que a

Assembléia Legislativa esteja em todos os lugares de Minas Gerais. Anteontem

estivemos em Montes Claros, em breve a Comissão de Segurança Pública estará em

Pouso Alegre, lutando para que a nossa população tenha mais segurança. Muito

obrigado, deixo o restante do meu tempo para meu Líder, Deputado Domingos Sávio.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio*- Sr. Presidente, colegas Deputados, cumprimento

também a todos os que nos acompanham na Casa do povo mineiro e também

telespectadores da TV Assembleia. Inicialmente, gostaria de cumprimentar esse

grande parceiro, ele sim, líder de todos nós. O Deputado João Leite tem uma história

exemplar. Dizia que, mesmo quando me contrariava fechando o gol contra o meu

Cruzeiro, eu não conseguia deixar de ser fã dessa grande figura humana, desse

grande ídolo de todos nós, hoje uma das maiores lideranças da vida pública de Minas

Gerais pela sua postura sempre correta, firme e corajosa. Nessa mesma linha de

trabalho em prol da segurança, Deputado João Leite, temos acompanhado e somado

com V. Exa., com nosso Governador, para enfrentar esse grande desafio que, em

alguns momentos, vira pesadelo. Nós, especificamente no Centro-Oeste, em
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Divinópolis, que temos um povo trabalhador, um povo ordeiro, uma cidade construída

ao longo dos seus quase 100 anos por operários, infelizmente - V. Exa. melhor do

que ninguém sabe que é verdade -, vive, como as demais cidades mineiras e do

Brasil, o pesadelo do “crack”, da droga, da criminalidade. Uma cidade que é

predominantemente de gente trabalhadora, dinâmica, que revolucionou uma série de

segmentos de produção ao longo desse último século, notadamente no setor

siderúrgico, no setor de confecções e hoje com uma economia diversificada, vive

esse pesadelo. E nós estamos ali firmes na luta para combater isso, unindo-nos com

as pessoas de bem. É necessário que tenhamos investimentos públicos, e temos

lutado para isso. Recentemente, em pouco menos de um mês, tivemos a presença do

Secretário Maurício Campos por duas vezes, do Comandante-Geral da PMMG em

Divinópolis e estivemos ao lado deles cobrando investimentos, que estão chegando.

Mas, além dos investimentos, além das ações para ampliar a frota de veículos, o

número de policiais, a estrutura das Polícias Civil e Militar, é preciso uma ação

conjugada com a sociedade civil. Aproveito para dizer que acabei de receber um

retorno do nosso Secretário Antidrogas, Cloves Benevides, grande parceiro, grande

Secretário, dizendo que, atendendo a uma indicação nossa, está credenciando a

Casa Dia, uma instituição fantástica de recuperação das pessoas que sofrem com o

vício e, com elas, a família e toda a sociedade. Estamos trabalhando para esse

credenciamento, para que tenhamos o financiamento público para garantir, por meio

da Casa Dia, onde temos hoje praticamente uma situação de falta de vagas; temos a

Clínica Bento Menni atendendo, assim como a Ampare já credenciada; mas a Casa

Dia será mais uma instituição que receberá recursos do governo do Estado, para que

possamos também recuperar o jovem, tirá-lo do vício, para que possamos combater

não só os criminosos, mas recuperar vidas nessa ação pela segurança.

Queria, Sr. Presidente, fazer menção a um trabalho realizado por nós, nesta

semana que concluímos. Refiro-me a uma visita fantástica que fiz a Coronel

Fabriciano. Deixo aqui registrado o meu agradecimento a toda a população de

Coronel Fabriciano e do Vale do Aço. Lá fui recebido pelos Drs. Marcus Vinícius,

Ênio, Valmir, pela direção do Hospital Siderúrgica, pelos meus irmãos de loja

maçônica, pelas diversas instituições da cidade, como o Rotary Club, pelo prezado
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irmão Antônio Eugênio, Vice-Prefeito. Estive também com o Prefeito Municipal, ex-

Deputado Chico Simões. Fui a trabalho. É claro que temos a alegria de rever vários

amigos. Acabamos aproveitando os fins de semana, os períodos em que há uma

folga aqui, no Plenário, para ir ao interior, mas sempre a trabalho. Verificamos que

está pronta a UTI à qual destinamos uma emenda parlamentar para ser construída no

Hospital Siderúrgico. Deparamos com uma demanda maior ainda. Há a necessidade

de se construir um pronto-socorro. O pronto-atendimento do hospital, que é o único

de Coronel Fabriciano, uma cidade de mais de 100 mil habitantes, é extremamente

acanhado, não é apropriado para uma população tão grande, e inclusive recebe

cidadãos das cidades vizinhas. Fizemos já, na sequência dessa ida a Fabriciano, uma

visita ao Secretário Marcus Pestana. Estamos trabalhando firme para que tenhamos o

dinheiro para construir uma unidade de pronto-atendimento em Coronel Fabriciano e

garantir o custeio dessa unidade. Aliás, é o problema que vive hoje a cidade de

Timóteo. Estive lá com o Prefeito Geraldo Hilário, que está fazendo um trabalho

belíssimo, um homem sério, um lutador, um médico abnegado e que construiu uma

unidade de pronto-atendimento, mas está tendo dificuldades de custeio. Já trouxe

também a reivindicação para que a Secretaria de Saúde seja parceira. É preciso a

compreensão de que a saúde tem de ser feita em parceria entre os governos federal,

estadual e municipal. Ainda na visita a Coronel Fabriciano, deparamos com outros

problemas graves, como, por exemplo, a necessidade de debater melhor as questões

da área ambiental na Copasa, bem como os critérios adotados para construção de

uma estação de tratamento de esgoto, que está sendo objeto de muita polêmica,

embora todos queiram. É claro, ninguém é contra tratar o esgoto duma cidade; isso é

imprescindível, tem de ser feito, mas é preciso uma discussão científica muito segura

para que as decisões sejam tomadas da maneira correta e não prejudiquem a

população; pelo contrário, que a beneficiem.

Por fim, lá também vimos a necessidade de transformar a nossa companhia de

polícia em independente, para depois termos ali um batalhão. Por que isso? Porque a

cidade tem mais de 100 mil habitantes. Está aqui o Deputado Tenente Lúcio,

profundo conhecedor da área de segurança pública, que sabe que, mais do que

nunca, é preciso ter uma estrutura adequada para que a segurança pública funcione.
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Coronel Fabriciano nos deu essas tarefas, esse dever de casa. Já sou ali um soldado

da comunidade, ajudando o Hospital Siderúrgica, e ajudei algumas escolas estaduais

a conseguirem as suas reformas. Agora estaremos empenhados nessa missão de

elevar a companhia de Coronel Fabriciano a companhia independente e de também

construir um pronto-socorro adequado, digno, uma unidade de pronto-atendimento

adequada na cidade. Aliás, falando sobre unidades de pronto-atendimento, reuni-me,

nesta semana, com o Secretário Marcus Pestana, porque entendemos que é preciso

que os investimentos em saúde pública construam uma rede descentralizada em

Minas Gerais. Não podemos mais aceitar esse modelo ultrapassado, que coloca o

cidadão na situação de quase mendigar pelo atendimento à saúde, tendo de vir todo

mundo para Belo Horizonte ou para algumas poucas metrópoles.

Temos de estruturar a saúde pública no interior do Estado. É claro que ganha muito

o cidadão do interior, mas ganha também o cidadão da Capital. Não tem cabimento

ter de correr com o cidadão para a Capital em qualquer situação. Com essas UTIs

que conseguimos para Coronel Fabriciano, evita-se a transferência, a toda hora, de

pacientes para outras cidades.

Estamos agora trabalhando para conseguir o mesmo para Piumhi. Participei de

uma reunião com o Secretário Marcus Pestana, e nós, que no passado ajudamos a

santa casa de Piumhi a conseguir um tomógrafo, a se equipar melhor, estamos

trabalhando para estruturar leitos de UTI no hospital da cidade. Piumhi é uma grande

cidade, atende as cidades vizinhas, tem um bom hospital, com mais de cem leitos,

mas não tem UTI. Quando um caso se agrava, tem-se de correr com o paciente para

Passos, procedimento que acaba sobrecarregando o hospital de Passos, além de

trazer risco para o cidadão. Além disso, um hospital que não tem uma UTI não pode

fazer uma cirurgia cardíaca, não pode fazer um tratamento de alta complexidade e

acaba recebendo menos investimentos. Portanto é importante descentralizar. Da

mesma maneira estamos lutando para ter uma UTI no hospital de Oliveira, para

melhorar o atendimento em várias microrregiões do Estado.

Nessa mesma linha, na reunião com o Secretário demos sequência a um trabalho

que estamos fazendo para fortalecer o atendimento de saúde no interior. Trata-se da

implantação das Unidades de Pronto Atendimento - UPAs -, uma espécie de pronto-
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socorro, bem-estruturado, com sistema de plantão de algumas especialidades

médicas, funcionando 24 horas. Construí um em Divinópolis, quando fui Prefeito, e

sei o tanto que isso é necessário. Não dá para imaginar Divinópolis sem o pronto-

socorro. Na verdade, ele hoje fica sobrecarregado, quase fazendo papel de hospital,

em razão da falta de leitos, o que é errado. Ele deveria ficar por conta só do pronto

atendimento daqueles casos que se resolvem ali. Para os casos que se complicam

um pouquinho, deve haver leito, para que, em seguida, o paciente seja mandado para

o hospital. Lá há 69 leitos, Deputado Tenente Lúcio, e às vezes um paciente

permanece no pronto-socorro por 30 dias porque falta leito no hospital. Por isso estou

lutando para construir um hospital público em Divinópolis.

Voltando ao raciocínio a respeito das UPAs, existe um programa do governo federal

em parceria com o governo do Estado que já prevê isso. Atento, verifiquei que há, em

São João del-Rei, por exemplo, uma UPA pronta, construída, porém parada, que não

foi nem inaugurada. Por quê? Porque não há dinheiro para custeio. Por isso levei até

o Secretário Marcus Pestana o apelo para, nesse programa, ao invés de só se

construírem unidades novas, assuma-se o custeio numa parceria com o Estado.

Levei essa ideia ao Secretário, há mais de um mês, e disse aqui, na Assembleia, que

a estava levando. O Secretário teve uma audiência com o Ministro Temporão no final

do mês de agosto e apresentou esta proposta: incorporar algumas unidades que já

estão prontas, que não estão funcionando e que precisam da parceria. Há as

unidades de São João del-Rei e de Passos, que estão prontas. Portanto apresentei

essa ideia ao Secretário como sugestão. Para minha alegria, ontem ele me deu a

notícia: “Pode anunciar, o Ministério aceitou a sua sugestão, Deputado Domingos

Sávio, e nós também comungamos com ela”. Quero agradecer ao Secretário Marcus

Pestana e parabenizá-lo. Ele abraçou essa ideia, e teremos, em breve, a implantação

de uma parceria do governo federal, do governo do Estado e dos Municípios para que

a UPA de São João del-Rei seja preparada para entrar em funcionamento. Imaginem

vocês, lá há uma obra maravilhosa, construída pelo governo Aécio Neves, em

parceria com a Prefeitura, no mandato do Prefeito Cidinho, que foi nosso colega aqui.

Quer dizer, a obra já está pronta há um ano, novinha, grande, ampla; a cidade vive

um verdadeiro pesadelo na saúde pública, e a UPA está parada, não tem nada,
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porque não há dinheiro para o custeio.

Com essa nossa proposta, com a parceria dos governos federal, estadual e

municipal, as UPAs de São João del-Rei e de Passos funcionarão. Aliás, registro que

o Vereador Dentinho e outros Vereadores, o Zé Orlando, o Tuta, ex-Secretário de

Saúde de Passos, foram comigo ao encontro com o Secretário de Estado para

mostrar a urgência em fazer essa parceria. E, graças a Deus, ontem tive a boa notícia

de que teremos essa nossa proposta acolhida, que essas unidades serão

contempladas, além da criação, da construção de outras, como a de Coronel

Fabriciano, outra unidade em Divinópolis, uma em Formiga.

Aproveito para registrar que, nesta semana, estive em Formiga, com o Vice-

Governador Prof. Anastasia, e lá a comunidade nos fez um pedido que também

fizemos ao Vice-Governador. Formiga é uma das maiores cidades do Centro-Oeste,

não tem uma unidade de pronto-atendimento estruturada e paga aluguel em um lugar

improvisado. Por isso estamos trabalhando para garantir também essa unidade de

pronto-atendimento para Formiga.

Ao pousar com o Vice-Governador no Aeroporto de Formiga, tivemos a

oportunidade de mostrar-lhe como esse aeroporto está em um local estratégico entre

Formiga, Arcos, Pains, Córrego Fundo, uma região com vários Municípios que não

têm aeroporto. Entretanto, esse aeroporto não tem pavimentação, e, na hora do

pouso, sente-se o risco. Vocês, Sargento Rodrigues e Tenente Lúcio, homens da

segurança, sabem disso. Fizemos ali o pouso, graças a Deus com segurança, mas,

naquele momento, nós, que vivemos a vida pública, tivemos a experiência de sentir

ali a dificuldade do povo de Formiga. O aeroporto precisa de pavimentação e

iluminação para atrair mais investimentos, para que o turismo da região em torno do

Lago de Furnas cresça, a exemplo do que o governo Aécio Neves tem feito em

Piumhi. Ao lado das demais lideranças de Piumhi, lutamos e conseguimos com o

Governador a iluminação e o balizamento do Aeroporto de Piumhi, assim como está

sendo feito em Divinópolis e já foi feito em Oliveira.

Sr. Presidente, concluo dizendo que foi uma grande alegria, para mim, estar em

Formiga com o Vice-Governador e trabalhar por essa cidade, reivindicando a UPA, a

iluminação do aeroporto e melhorias na MG-050, por meio de um requerimento nosso
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em coautoria com os Deputados André Quintão, Rêmolo Aloise, Carlin Moura, que

aqui está e também foi autor. Fomos coautores, porque estamos ali, no dia a dia,

passando na MG-050 e vendo que precisamos rediscutir a relação pedágio-obras.

Queremos que sejam agilizadas as obras de duplicação, de trincheiras e de viadutos

para melhorar a MG-050, porque, na verdade, ninguém gosta de pagar pedágio, mas,

já que estamos pagando, precisamos das obras para melhorar a rodovia e dar,

portanto, mais segurança e melhor condição não apenas para quem trafega mas para

quem vive nas margens dessa importante rodovia, que liga a Capital mineira a

Divinópolis, a Formiga, a Piumhi, a Passos, enfim, a todo o Sudoeste do Estado e até

ao Estado de São Paulo. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Sargento Rodrigues) - Com a palavra, o Deputado

Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Gostaria de cumprimentar a todos e a todas e já bater

na moleira, pois penso que o povo já não aguenta mais tanto tributo, tantas taxas. A

população de Minas Gerais é muita penalizada. As microempresas e as pequenas

empresas são muito prejudicadas, o que acaba por penalizar também o trabalhador,

que paga, às vezes, tributos em duplicidade. O IPVA aqui é o mais caro do País. Se

formos calcular o ICMS cobrado em Minas, veremos que é mais caro que em outros

Estados. O ICMS do álcool é 25%, ao passo que, em São Paulo, é 12% e, em Goiás,

é 15%. A tarifa do ICMS da energia elétrica para residência aqui, em Minas Gerais,

chega a 42%. É o mais caro do Brasil também. Apesar de tudo isso, a Prefeitura de

Belo Horizonte está querendo elevar para 76% sua arrecadação com o IPTU. Isso é

uma grande injustiça com toda a população de Belo Horizonte. Pergunto se o salário

dos servidores públicos aumentará 76% durante esse período, se o salário do

trabalhador que pagará o IPTU aumentará 76%. Não sabemos. Pergunto ao Sargento

Rodrigues se o salário do policial aumentará 76%. Não aumentará, então nada

justifica o aumento de 76% do valor do IPTU.

Eis nosso questionamento, nossa indignação frente a esse anúncio que

consideramos totalmente despropositado por parte do Prefeito de Belo Horizonte,

cuja população não merece esse presente. Já estamos denunciando a BHTRANS.
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Entramos com representação para que a Prefeitura não dê poder de polícia à Guarda

Municipal, que deve ter atuação preventiva. Ela deve cuidar da segurança nas portas

de escolas e nas praças. Essa Guarda não pode deixar de cumprir seu papel para

multar, principalmente porque já temos a BHTRANS, que multa muito. É aplicada

uma multa por minuto. A cada minuto, em Belo Horizonte uma multa é aplicada. São

1.700 multas por dia. Nos últimos seis meses, foram arrecadados mais de

R$23.000.000,00 só com multas.

A população não aguenta mais tantos impostos, tantos encargos. O valor da tarifa

de energia em Minas Gerais é um dos mais altos do Brasil e do mundo. A tarifa de

água da Copasa é uma das mais altas do País. Vem aí mais um presente de grego.

Foi feito o anúncio de 76% de aumento no IPTU de Belo Horizonte, percentual que

questionamos. Tomaremos todas as providências cabíveis para impedir esse abuso

para com o consumidor, para com o contribuinte, para com a população de Belo

Horizonte.

Participamos da sabatina aos três indicados para fazerem parte da agência de água

e de esgoto; fizemos vários questionamentos. Primeiramente, a sabatina aconteceu

num único dia, ou seja, três indicados foram sabatinados num só dia. Deveria, a cada

dia, um sabatinado ser ouvido pelos Deputados, para que tivéssemos condições de

fazer as perguntas e nos aprofundarmos no debate. O ideal seria que todos os

indicados realmente apresentassem um bom perfil técnico, com conhecimento da

área de saneamento, de água e de esgoto, o que não aconteceu. O Governador fez

as indicações pessoais. Desejamos sucesso a todos os indicados, mas surge a nossa

preocupação com aquilo que já denunciamos há tempos, isto é, a agência não ter

autonomia e independência, tendo de fazer aquilo que o governo quer, aquilo que a

Copasa quer.

Há provas disso. Estou aqui com jornais do final de semana, em que o próprio

Presidente da Copasa cometeu uma irregularidade muito grave, um crime. Ele

cometeu crime ao anunciar que vai haver aumento do valor da tarifa em torno de 9%.

Ele não pode fazer esse anúncio. Está aqui: “O reajuste da tarifa deverá ficar em

torno do que já divulgamos”. Essa notícia saiu neste final de semana, no “Estado de

Minas”. A Copasa, que não pode proceder dessa forma, deve encaminhar uma
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planilha de custos solicitando percentual à agência que está sendo criada. Essa

agência é que analisará a necessidade do aumento. A Copasa pode, por exemplo,

querer aproximadamente 10% de aumento. A agência analisará as planilhas para

verificar se é ou não preciso haver o aumento.

Darei um exemplo quanto à Cemig, que, no ano passado, solicitou cerca de 23% de

aumento. Conseguimos provar várias irregularidades. De cada três postes, ela

alegava que trocava um por ano, o que significava dizer que, em três anos, todos os

postes do Estado eram trocados. Isso não acontece. Fizemos levantamento do

número de escritórios, quase 500, segundo planilha. Não havia nem 190 escritórios.

Ela alegava que gastava com publicidade oficial um determinado valor. O valor gasto

era outro. Isso tudo possibilitou a mobilização popular, a pressão, a audiência pública,

a campanha contra a energia mais cara do Brasil. Assim, ao invés de haver o

aumento de 23% desejado pela Cemig, a conta de luz foi reduzida em 17%.

O mesmo ocorreu este ano. A Cemig pediu aumento de 32%, o que não foi

aprovado. A planilha foi para a agência, que a analisou. Eu e o Deputado Federal

Elismar Prado brigamos, enfrentamos um batalhão de advogados da Cemig em

Brasília. Conseguimos provar vários furos da planilha. Assim, a conta de luz

aumentou menos que a inflação, menos de 4%. O aumento não será conforme a

Copasa quer. Se ela solicitar aumento de 9%, a agência tem autonomia de analisar o

percentual a ser reajustado.

O maior problema é que a Copasa já está afirmando o percentual de reajuste que

será cobrado da conta de água, independentemente de a agência ter feito a análise

ou não. Até agora, nada foi analisado. Antes de serem empossados os Diretores da

agência, a Copasa já anuncia o percentual de reajuste. Como já falamos aqui, a

agência só foi criada para aumentar o valor da tarifa de água e esgoto em nosso

Estado. Trata-se de uma agência tarifária, ou seja, tem como objetivo tarifar o

consumidor mineiro.

Por que o Governador enviou o projeto para criá-la? Desde 2007, estamos entrando

com ações na Justiça contra as tarifas abusivas e ilegais da Copasa. Em janeiro,

conseguimos uma liminar, por meio de uma representação que encaminhamos ao

Ministério Público, para impedir o aumento do valor da conta de água da Copasa, que
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seria em torno de 9%. Conseguimos impedir esse aumento em Minas Gerais, por

meio de liminar do Tribunal de Justiça. A Copasa não ficou satisfeita com isso e

apelou para o Superior Tribunal de Justiça, com o intuito de derrubar essa liminar e,

assim, aumentar o valor da água. O que aconteceu? Podemos ler a seguinte

manchete deste jornal: “Justiça proíbe Copasa de reajustar tarifa de água. Decisão do

Superior Tribunal de Justiça endossa a liminar que impede aumento da conta sem

auditoria independente”. No caso, a Copasa não conseguiu provar que teria prejuízo;

não tinha auditoria nem havia uma agência.

Para aumentar o valor da conta de água, era necessário haver uma agência, de

acordo com o que determina a Lei 11.845, de 2007. O governo foi pressionado, não

conseguiu aumentar o valor da conta de água e de esgoto do nosso Estado. Diante

disso, enviou um projeto a esta Casa com o objetivo de criar a agência para regular o

setor de água e esgoto, deixando de lado o de saneamento, o que configura outra

irregularidade. O projeto foi aprovado pela maioria dos Deputados. Votamos contra,

uma vez que já havíamos denunciado que essa agência tinha como objetivo

prejudicar ainda mais a população de Minas, aumentando o valor das tarifas. Agora

esperamos que a agência cumpra realmente o seu papel. Se não cumpri-lo, os

senhores poderão ter a certeza absoluta de que seremos uma pedra no sapato dela.

Com todo o respeito a todos os Diretores, cumpriremos o nosso papel de defender o

povo, o consumidor de Minas Gerais. Queremos que haja uma auditoria

independente nas contas da Copasa - aliás, nunca passaram por uma auditoria. A

decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça suscita a necessidade de

haver uma auditoria nas contas da Copasa. Isso é fundamental. No caso, teremos os

números e veremos se o aumento é necessário ou não. A Copasa alegou que ficaria

prejudicada se não houvesse o aumento, mas, passadas algumas semanas, fechou o

balanço com um recorde histórico de mais de R$107.000.000,00. Mesmo sem o

aumento, sua arrecadação já cresceu muito. Iremos fiscalizar. Estamos entrando com

uma série de ações na Justiça, em todo o Estado de Minas Gerais. Em Nova

Contagem, estamos entrando com uma ação em relação à estação de tratamento de

esgoto, porque lá há um mau cheiro muito grande. O mesmo acontece no Retiro. O

Deputado Carlin Moura, salvo melhor juízo, foi autor de um requerimento em que
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solicitou a realização de uma audiência em Nova Contagem, e a reunião foi realizada.

Então, cobraremos isso da Copasa porque as pessoas não conseguem sequer se

alimentar direito, por causa do mau cheiro. Em Montes Claros, a Justiça decidiu

reduzir em um terço o valor das contas de água e determinou a devolução de todos

os valores pagos indevidamente. A Copasa cobra pelo tratamento do esgoto em

muitas cidades, mas não presta o serviço. Na cidade de Extrema, por exemplo, a

população paga 50%, mas o esgoto é lançado diretamente no Rio Jaguari. E a

população paga pelo esgoto! Em Joaíma, a população paga 40% de taxa de esgoto,

mas o esgoto é lançado diretamente nos córregos Giruzinho e Escadinha e no Rio

São Miguel. Em Jacinto, a população paga 40%, e o esgoto é lançado no Rio

Jequitinhonha. O contrato está sendo desrespeitado, e o esgoto corre a céu aberto.

Outra ilegalidade é que o Município sancionou a lei que proíbe a cobrança da tarifa de

esgoto pela Copasa, até a conclusão do sistema. Mesmo com a lei que proíbe a

cobrança da taxa de esgoto, a Copasa continua cobrando-a.

São 11 anos de descaso, mas somente neste ano a população tomou

conhecimento das primeiras obras, que ainda não foram concretizadas. Em Novo

Cruzeiro, a população paga 40% de taxa de esgoto, e o esgoto é coletado e jogado

no Rio Gravatá. São várias as irregularidades nessa cidade, como, por exemplo, a

concessão da exploração. Em Coronel Murta, a população paga 50% de taxa de

esgoto, e este é jogado no Rio Jequitinhonha. Em Vazante, a população está

revoltadíssima com a péssima qualidade da água. Aliás, existem laudos da

Associação Vazantina de Ecologia, segundo os quais a Copasa, no contrato de

concessão, está obrigada a atender 100% da população com água tratada e a investir

cerca de R$2.700.000,00 na implementação do sistema produtor do Rio Carrancas no

prazo de 24 meses, mas já se passaram mais de três anos e, até hoje, nada foi

implementado. Além disso, a população de Vazante reclama que a água é calcária,

pesada e de péssima qualidade e ainda tem de pagar 60% de taxa de esgoto. Alega

que as obras deveriam estar prontas há mais de três anos, mas nada foi feito.

Itapecerica cobra 50% de taxa de esgoto, e o esgoto é lançado diretamente no Rio

Vermelho. A população de Itabirinha, há 5 anos, também paga 50%, e não há

nenhum metro de obra de estação de tratamento de esgoto. O mesmo ocorre em
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Congonhas, onde a população paga 50% de taxa de esgoto, sendo ele coletado e

lançado no Rio Maranhão. No Jequitinhonha, a população paga 40% de taxa de

esgoto, mas este é totalmente lançado no Rio Jequitinhonha. A população de

Brumadinho também paga 40%, e o esgoto sanitário é lançado diretamente nos Rios

Paraopeba, Águas Claras, Manso e em outros cursos d’água. Existem várias e várias

outras cidades na mesma situação. Em Itaobim, a população paga 40%, e o esgoto é

lançado diretamente no Rio Jequitinhonha. Nessa cidade também existem vários

problemas em relação ao abastecimento de água: falta reservatório, é necessária

uma ampliação da ETE e não há sistema de coleta de esgoto. Em Jaíba, o esgoto é

despejado no Rio Grande, ocasionando a morte de muitos peixes. Fica aqui o nosso

questionamento. A caravana vai continuar percorrendo todo o Estado de Minas

Gerais, lutando contra as altas tarifas da Cemig e da Copasa, questionando as multas

da BHTRANS e as tristezas e dificuldades por que passam os servidores do Estado

de Minas Gerais, que recebem um dos piores salários entre todos os servidores do

País. Enquanto isso, o governo está construindo um palácio, o chamado Centro

Administrativo, gastando milhões só com móveis, precisamente mais de

R$100.000.000,00, o que corresponde a cinco prêmios da Mega-Sena acumulados,

para comprar cadeiras, divisórias e mesas.

Vamos continuar ingressando com ações na Justiça e no Ministério Público. Em

Uberaba, ajuizamos uma ação devido a um decreto totalmente ilegal do Prefeito, que

aumentou em cerca de 20% o valor da conta de água da cidade, que não possui

agência para regular o setor. Fica aqui a nossa indignação. A luta continua com muita

força.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo.

O Deputado Durval Ângelo* - Srs. Deputados, assessores, cidadãos, cidadãs,

imprensa, telespectadores da TV Assmbleia. Dois assuntos me trazem, hoje, a esta

tribuna. O primeiro é para fazer um registro, porque, no dia de ontem, a Prefeita

Marília Campos recebeu um prêmio em Brasília. No final, a disputa ficou entre

Contagem, que ficou com o 1º lugar, e a Prefeitura de Natal, no Rio Grande do Norte.

Esse prêmio, concedido na manhã do dia 2, é uma iniciativa da Câmara dos
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Deputados, por meio da sua Comissão de Desenvolvimento Urbano, e tem como

objetivo laurear e destacar cidades que tenham implementado políticas públicas de

mobilidade urbana sustentável e inclusiva. É dividido em duas categorias: cidades

com menos de 100 mil habitantes e cidades com mais de 100 mil habitantes. A

Prefeitura de Contagem disputou na segunda categoria.

O interessante é que conhecemos o Programa Sem Limite, que foi inscrito pela

Prefeitura de Contagem. Ele garante locomoção, por meio de um transporte feito por

25 “vans”, a portadores de deficiências com dificuldades de mobilidade. As “vans” vão

de porta a porta, permitindo que 340 cidadãs e cidadãos contagenses com essa

limitação tenham acesso à educação e à saúde. O Programa é intersetorial, daí a sua

importância: envolveu tanto as Secretarias de Educação, de Desenvolvimento Social

e de Saúde quanto a empresa municipal de trânsito, a Transcom.

Queremos fazer esse registro porque o Programa foi construído com participação

significativa da sociedade. O seu comitê gestor seleciona, com critérios bem

objetivos, os interessados, os usuários desse sistema. Isso quer dizer que a

dificuldade de locomoção precisa ser bem evidente. As “vans” são adaptadas,

algumas delas até com elevadores, para permitir o acesso dos contagenses a esse

serviço. Ao mesmo tempo, além do critério médico, há um critério socioeconômico: a

renda “per capita” familiar não pode ser superior a um salário mínimo.

Fazemos esse destaque porque entendemos que o Programa coroa todo um

projeto desenvolvido pela Prefeita Marília Campos, por todo o seu governo, de

trabalhar com uma sociedade inclusiva, fazendo com que a questão da mobilidade

urbana e o conceito de acessibilidade não sejam só teóricos ou apenas normas

estabelecidas na lei. Já estamos com toda uma estrutura de atuação: prédios novos

estão sendo construídos, escolas estão sendo adaptadas até com elevadores.

Seguindo a norma constitucional, esse programa de inclusão social de pessoas com

deficiência está permitindo que crianças e adolescentes se matriculem nas escolas

regulares de ensino. Para nós, é importante este registro, este destaque, por

entendermos que Contagem faz mais um gol de placa. É mais um programa

importante pensando em uma sociedade melhor, em uma cidade que realmente seja

para todos. Queremos registrar também que o custo do Programa é altíssimo: ele tem
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custado anualmente R$2.594.664,00. E todo ele é arcado pelo Tesouro Municipal.

Isso é uma demonstração clara da necessidade que levantamos de que tanto o

governo estadual quanto o governo federal contribuíssem para que o programa fosse

ampliado. Mas, quando se trata de interesse de direitos humanos, direitos de

acessibilidade e mobilidade, direitos realmente garantidos por lei, a Prefeitura de

Contagem não tem medido esforços para que isso aconteça. Atualmente o grande

destaque em Contagem é a educação. Não é à toa que a melhor média no Enen foi

da rede de ensino médio do Município, em níveis de escolas privadas de Belo

Horizonte de classes média e alta. É importante lembrar que hoje Contagem assume

integralmente, com recursos do Tesouro Municipal, todos os custos do ensino médio

no Município, pois o governo do Estado, pela Secretaria de Educação, negou-se a

fazer convênio para partilhar recursos do Fundeb, o que tem inviabilizado o ensino

médio nos Municípios. Vários deles praticamente já extinguiram sua rede de ensino

médio, mas Contagem está tentando manter a excelência do ensino médio por meio

da Fundação de Ensino de Contagem - Funec. Mais que isso, por mérito da atuação

do Secretário Municipal de Educação, Lindomar Diamantino Segundo, teremos em

Contagem uma das maiores escolas técnicas federais, um instituto de ensino federal,

já no próximo ano - a licitação foi feita e a construção será iniciada. Ou seja, além de

manter esse ensino médio de excelência, a Prefeitura vem promovendo essas

parcerias.

Parabéns a Contagem por mais esse acerto, por mais uma política correta que

garantiu o retorno à Prefeita Marília Campos em Contagem, com votação tão

expressiva e apoio tão significativo - a maioria das lideranças e partidos políticos

deram-lhe apoio no segundo turno, em função desse acerto. Temos certeza de que

valem em Contagem os versos de Fernando Brant e Milton Nascimento: “se muito

vale o já feito, mais vale o que será”. A ampliação do programa Sem Limites, a

construção da escola técnica federal em Contagem, a melhoria no ensino municipal

de excelência são exemplos dos avanços que tem demonstrado nessa área a

administração municipal e que levaríamos toda uma tarde para destacar.

Para terminar, quero registrar para toda a Casa a excepcional reunião realizada

ontem na Comissão de Direitos Humanos, em que, a pedido do Colégio Dom Silvério,



____________________________________________________________________________
279

abordamos a questão da gripe influenza A, causada pelo vírus H1N1, e popularmente

e de forma equivocada chamada de gripe suína. Foi um excepcional debate sobre a

gripe e a questão do preconceito, que - apesar de ser um chavão muito batido -

muitas vezes acaba matando mais que as doenças. Como disse, há registro da

humanidade em relação a doenças cujas causas não eram explicadas e que eram

atribuídas a um ente divino ou à ideia do pecado, mas sempre a algo externo. Isso é

muito antigo na humanidade, até pelo preconceito e pela ignorância. Há 4 mil anos,

tem-se registro da discriminação do portador de hanseníase. No próprio Levítico, um

dos livros do Pentateuco, há normas - que tomaram conotação religiosa, mas que se

referem à visão de saúde e higiene que se tinha na época - pelas quais um portador

de hanseníase era proibido de entrar nas cidades. Ele deveria caminhar pelas

estradas, tocando um sino para indicar que era portador de hanseníase. Além de todo

o preconceito, qualquer contato com um doente era caracterizado como impureza.

Durante a história da humanidade, muitas outras intolerâncias foram observadas,

como a peste negra, no século XIV, que matou quase 30% da Europa, de causa

ainda estranha, provavelmente oriunda de uma variação da peste bubônica. A

intolerância foi grande, e os cristãos atribuíram aos judeus a responsabilidade desse

contágio. Isso serviu de justificativa para um massacre enorme, um verdadeiro

holocausto contra os judeus na Europa, apenas pelo fato de terem tido um índice

ínfimo de contaminação. De alguma forma, os próprios critérios e as normas de

pureza e impureza que têm como fundamento religioso garantir essa proteção, e o

fato de estarem em guetos, chamados judiarias, já os isolavam desse contágio. Então

não pode acontecer o mesmo aqui; o Colégio Dom Silvério trouxe tantos exemplos e

está de parabéns pela atitude corajosa, pela postura de educação cidadã, educação

comprometida com a vida e a justiça, tendo coragem de trazer a público esse debate

na Assembleia. Por um lado, analisamos o caso do Colégio Dom Silvério, de classe

média alta; por outro, uma situação deprimente: os congadeiros de Oliveira, há mais

de 200 anos, realizam, nessa época, as festas de congado, relembrando toda a

realeza e a dignidade que tinham na África; aqui, dentro do sincretismo de elementos

cristãos, a figura de Nossa Senhora do Rosário e tantas outras. O Frei Chico disse

que, em Lisboa, há registro da festa de congado desde o século XV, o qual está no
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dicionário “ABC da Religião”, que publicará brevemente. Há registro em Oliveira,

antes de ser cidade, desde 1813, da ocorrência dessa festa, e agora o Prefeito

Municipal a proíbe. Uma festa cultural e religiosa, de matriz africana. Mas a religião

dos brancos, que acontece em lugares fechados, onde o contágio poderia ser maior,

as missas católicas e os cultos evangélicos continuam acontecendo normalmente.

Queremos deixar bem claro que já se deslocou para Oliveira um Defensor Público

que entrará com ação, ainda hoje, para conseguir uma liminar no juiz local para que a

festa aconteça. E há o compromisso dos próprios congadeiros, que estão fazendo

todo o planejamento de prevenção, conforme determinam as normas. Esperamos que

o juiz local não seja intolerante como o Prefeito e libere essa festa.

Independentemente disso, os negros, que sempre resistiram à escravidão, dizem que

farão a festa mesmo assim. Estamos pedindo à polícia que não os reprima, estamos

encaminhando requerimento para que a polícia lhes dê proteção e o direito da

liberdade de culto, garantido pela Constituição. Ontem contamos com a presença do

Frei Chico, do cantor Maurício Tizumba e da cantora Titane, que é de Oliveira e tem

um belo trabalho de pesquisa cultural a respeito dos congadeiros. Eles vieram dar

apoio e tentar garantir que essa festa aconteça. É o que esperamos, que o bom

senso prevaleça no final. Obrigado.

* - 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.

Questão de Ordem

O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, a propósito da reunião ocorrida na

data de ontem na Comissão de Direitos Humanos, venho esclarecer a verdade.

Infelizmente, Oliveira já tem registro confirmado de 15 casos de influenza A. Além
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desses 15 casos, há mais quatro suspeitos em curso. Em razão dessa ocorrência,

muito acima da média estadual e nacional, a preocupação é muito grande na

sociedade oliveirense. Na cidade foi constituído um comitê de combate à gripe

influenza A, a gripe suína. Esse comitê é formado não por uma pessoa, mas pelo

Secretário Municipal de Saúde, pelo Poder Legislativo, pela OAB, pelo Conselho

Regional de Medicina e pela Polícia Militar. Em reunião ocorrida em 20 de julho, esse

comitê decidiu, em razão dessa ocorrência muito acima das médias nacional e

estadual, proibir manifestações e aglomerações públicas em Oliveira. Essa proibição

alcança não só o congado; ela inviabilizou, por exemplo, a parada de 7 de setembro,

e não é por falta de patriotismo; inviabilizou as comemorações de 19 de setembro,

data do aniversário da cidade, as quais também estão proibidas. Querer partidarizar,

com “politiquinha” e politicagem menor, uma questão de saúde pública e pôr em risco

a vida de cidadãos oliveirenses é algo que merece ser repudiado e repelido por todos

os que têm algum compromisso com Oliveira e a sociedade oliveirense. Em razão da

decisão do comitê, que tem independência, o Prefeito Municipal baixou um decreto no

dia seguinte, 21 de julho, determinando estado de emergência em Oliveira. Portanto,

não se trata de discriminação. A realização de missas ocorre em recinto particular, o

que impede a ação do poder público. A realização de cultos evangélicos ou reuniões

em terreiros de umbanda, desde que em local privado, não é assunto da alçada do

poder público. Mas a realização de eventos de qualquer matriz ideológica, europeia

ou africana, em espaço público está alcançada pela única motivação de que essa é a

decisão do Comitê de Enfrentamento da Gripe A. A motivação, longe de querer

imputar racismo, é justamente o compromisso tanto com brancos quanto com negros,

com a preservação da vida e da saúde. É lamentável que a Assembleia Legislativa

ainda seja palco desse tipo de demagogia, desse tipo de descompromisso com a

verdade e com a vida. Em razão disso, o Prefeito Municipal, na data de ontem,

distribuiu à imprensa a nota que passo a ler: “Tendo em vista manifestação do

Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado,

absolutamente distorcida, que envolve as providências adotadas pelo Município de

Oliveira no combate à influenza, vimos a público esclarecer que: 1 - o Município de

Oliveira registra 15 casos da gripe confirmados e 4 suspeitos; 2 - as ocorrências da
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gripe em Oliveira, em proporção muito acima das médias estadual e nacional,

geraram forte preocupação na sociedade oliveirense, em especial nos membros do

Comitê de Enfrentamento da Gripe A; 3 - o referido Comitê é integrado pelo Poder

Executivo Municipal - Secretaria Municipal de Saúde -, Poder Legislativo, Associação

Comercial e Industrial de Oliveira - Acinol -, representação do Conselho Regional de

Medicina, Ordem dos Advogados do Brasil e Polícia Militar do Estado; 4 - reunido em

20/8/2009, o Comitê, avaliando a situação, resolveu determinar, pelo prazo de 30

dias, dentre outras providências, o cancelamento das festividades de 7 e 19 de

setembro e o adiamento, por prazo indeterminado, de qualquer festividade que

acarrete aglomeração significativa de pessoas. Recomendou ainda” - dentro do

espaço privado, ele só pode recomendar - “a suspensão, por 30 dias, de todos os

cultos religiosos; 5 - No dia seguinte à reunião, atendendo às decisões do comitê, o

Executivo baixou decreto declarando estado de emergência no Município de Oliveira;

6 - A suspensão das festividades de 7 de Setembro não se deu por falta de

patriotismo, assim como a do congo não se motiva por preconceitos como afirmado

pelo controverso Deputado Presidente da Comissão; 7 - A exploração politiqueira de

assuntos sérios, em especial de saúde pública, envolvendo risco de morte a cidadãos

oliveirenses, deve ser repelida e repudiada como ato menor, irresponsável e

inconsequente. Oliveira, 2/9/2009”. A nota é assinada pelo Prefeito Ronaldo Resende.

Evidentemente, Sr. Presidente, se a Justiça conceder liminar para esse evento ou

qualquer outro, será cumprida a determinação judicial e o Poder Judiciário que arque

com as consequências e explique para o Comitê de Combate à Gripe Influenza A o

porquê de estar determinando assim. É preciso acabar com essa irresponsabilidade e

molecagem de usar uma Comissão da Assembleia para fazer esse tipo de política

rasteira.

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 4.521/2009, da Comissão

de Educação. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas
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nesta reunião pelas Comissões de Administração Pública - aprovação, na 12ª

Reunião Extraordinária, em 2/9/2009, dos Requerimentos nºs 4.431/2009, do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 4.452 a 4.457/2009, do Deputado Duarte Bechir; de

Cultura - aprovação, na 18ª Reunião Ordinária, em 2/9/2009, dos Requerimentos nºs

4.432/2009, do Deputado Doutor Viana, e 4.437/2009, do Deputado Duarte Bechir; de

Assuntos Municipais - aprovação, na 23ª Reunião Ordinária, em 2/9/2009, dos

Requerimentos nºs 4.425 a 4.428 e 4.449/2009, do Deputado Arlen Santiago, e

4.466/2009, da Comissão de Direitos Humanos; de Saúde - aprovação, na 20ª

Reunião Ordinária, em 2/9/2009, dos Projetos de Lei nºs 2.928/2008, do Deputado

Antônio Júlio, e 3.488/2009, do Deputado Tenente Lúcio, e dos Requerimentos nºs

4.375 e 4.412/2009, do Deputado Duarte Bechir, 4.381/2009, do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, e 4.473/2009, do Deputado Doutor Viana; e de Turismo - aprovação, na

16ª Reunião Ordinária, em 3/9/2009, do Projeto de Lei nº 3.485/2009, do Deputado

Antônio Júlio, e dos Requerimentos nºs 4.374/2009, do Deputado Duarte Bechir, e

4.474/2009, do Deputado Doutor Viana (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Dinis Pinheiro, solicitando a retirada

de tramitação do Projeto de Lei nº 3.257/2009. A Presidência defere o requerimento,

de conformidade com o inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno. Arquive-se o

projeto.

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 1.857/2007, 2.715/2008,

2.984 e 3.520/2009 ( À sanção.).

Questão de Ordem

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, pela ordem. Gostaria de votar

favoravelmente ao projeto do Deputado Fábio Avelar por entender que se trata de um

projeto importante. No entanto, como V. Exa. pode perceber, não temos Deputados

em número suficiente para dar continuação aos trabalhos, por isso solicito que seja

encerrada, de plano, a reunião.

Encerramento
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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 34ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 31/8/2009

Presidência da Deputada Gláucia Brandão

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

da Mesa - Execução do Hino Nacional - Exibição de vídeo - Palavras do Deputado

Durval Ângelo - Leitura de mensagem - Apresentação artística - Entrega de placa -

Palavras do Frei Clóvis Oliveira - Apresentação musical - Palavras da Sra. Presidente

- Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

Durval Ângelo - Gláucia Brandão - Walter Tosta.

Abertura

A Sra. Presidente (Deputada Gláucia Brandão) - 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 Durval Ângelo, 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 os 80 anos da chegada dos

Padres Agostinianos do Escorial ao Brasil e a homenagear o Colégio Santo Agostinho

pelos 75 anos de sua fundação.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Revmos. Srs. Frei Clóvis

Oliveira, representante do Vicariato da Consolação; e Freis José Maurício da Silva e
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Luiz Antônio Pinheiro, representando a Sociedade Inteligência e Coração,

mantenedora do Colégio Santo Agostinho; os Exmos. Srs. Francisco Morales Cano,

Diretor do Colégio Santo Agostinho Belo Horizonte; e Vereador Adriano Ventura,

representando a Câmara Municipal de Belo Horizonte; as Exmas. Sras. Aleluia

Heringer Lisboa Teixeira, Diretora da unidade Contagem do Colégio Santo Agostinho;

e Lorena de Freitas Macedo, Diretora da unidade Nova Lima do Colégio Santo

Agostinho; e os Exmos. Srs. José Bruña Alonso, ex-Diretor do Colégio Santo

Agostinho Belo Horizonte e Diretor do Colégio Magnum Agostiniano; José Donizetti

dos Santos, ex-Diretor do Colégio Santo Agostinho Belo Horizonte e Diretor do

Colégio Maria Clara Machado; e Deputado Durval Ângelo, 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 interpretado

pelo Coral Sem Fronteiras, acompanhado pelo tecladista Jairo Thiersch, sob a

regência do maestro Robério Molinari.

- 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 Durval Ângelo

Boa-noite a todos e a todas; aos telespectadores e telespectadoras da TV

Assembleia que, em mais de 300 Municípios, nos veem ao vivo neste momento; uma

saudação especial à companheira Deputada Gláucia Brandão, grande amiga; e, na

pessoa do Clóvis e na do Maurício, uma saudação a todos, educadores e

educadoras, amigos e amigas que compõem a Mesa; ao companheiro Adriano

Ventura, representando aqui os Vereadores.

Esta homenagem, que marca os 80 anos de chegada dos Padres Agostinianos do

Escorial ao Brasil e os 75 anos da fundação do Colégio Santo Agostinho, foi motivada

por vários fatores, que representam, de alguma forma, minha posição diante desta

homenagem. Primeiro, como ex-professor do Colégio Santo Agostinho. É uma

alegria, nesses meus 34 anos de magistério, ter trabalhado no Colégio Santo
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Agostinho. Aqui está o meu ex-Diretor, o Eládio, juntamente com a Rita - eu os vi na

hora da chegada. É uma alegria termos convivido, há 30 anos, num trabalho

conhecido da filosofia educacional dos agostinianos, com toda essa dimensão de

preocupação com a vida, com a transformação social, e também hoje, na minha

situação atual como professor. Sou professor no Instituto Santo Tomás de Aquino,

onde os agostinianos estudam, tanto que tenho ex-alunos à Mesa e vários na plateia.

E não falarei há quantos anos fui seu professor porque alguém pode achar que tenho

mais de 30 anos de idade.

Como educador, acho que a educação é uma das tarefas emancipatórias das mais

importantes e fundamentais em qualquer sociedade. A educação cumpre um papel -

que não deve ser confundido só com escolaridade - de humanizar, de transformar

pessoas, de transformar estruturas. E os exemplos nos mostram isso.

A segunda condição, em que me coloco, é a de pai de aluna do Colégio Santo

Agostinho, onde também três filhos meus estudaram. Sei da preocupação desse

educandário com o envolvimento da família, da comunidade, com os compromissos

com causas maiores da comunidade onde essa escola está inserida. É importante,

para mim, falar como pai.

Uma terceira condição, em que me coloco, é a de amigo dos agostinianos há

muitos anos. Sou da Paróquia Agostiniana dos Recoletos, em Castelo, no Espírito

Santo. Convivi muito dentro desse espírito e carisma agostiniano. Em Belo Horizonte,

vim terminar meu curso de Teologia. Sempre tive uma presença muito grande tanto

na região do Barreiro quanto em São Félix do Araguaia. Temos uma amizade fraterna

muito grande. Como canta Milton Nascimento, “amigo é coisa para se guardar do lado

esquerdo do peito, debaixo de sete chaves”. É grande a amizade com todo o grupo

dos agostinianos, conhecendo um pouco da vida e história do Vicariato. É uma

alegria muito grande. Temos amigos sinceros e sempre solidários nos momentos

difíceis, e nós também nos colocamos da mesma forma.

O quarto enfoque que faço desta reunião é como Deputado. A nossa função é

reconhecer e registrar serviços relevantes à sociedade mineira. Como representante

do povo neste Parlamento, temos de reconhecer e destacar isso.

Farei uma citação de Pe. Antônio Vieira. Em fevereiro, comemoramos 401 anos do
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nascimento desse grande tribuno sacro, que tem uma contribuição muito grande para

o registro da história do Brasil. Ele lutou contra a escravidão indígena, teve uma

postura um pouco mais humanista em relação à escravidão negra, exigindo um

tratamento diferenciado dos senhores, e foi alguém que retratou fortemente uma

época do Brasil. Ele foi perseguido por isso, foi preso, sofreu dois processos pela

Inquisição. No Sermão da Terceira Quarta-Feira da Quaresma, na Capela Real de

Lisboa, no ano de 1669, Pe. Antônio Vieira faz um belo discurso sobre o diálogo da

mãe dos dois apóstolos casada com Zebedeu, os quais queriam ficar à esquerda ou à

direita de Jesus, ter honra e glória, e Jesus diz “não”. Pe. Antônio Vieira, da forma

brilhante e extraordinária como faz em todos os sermões, fala da questão das honras

humanas e das glórias que temos nessa terra e termina falando da relação de Deus

na glória com o homem. Muitas vezes ele diz que um “não” de Deus pode ser um

“sim” para a vida. Assim ele se expressa na terceira parte do sermão:

“O prêmio das ações honradas, elas o têm em si, e o levam logo consigo; nem tarda

nem espera requerimentos, nem depende de outrem: são satisfação de si mesmas.

No dia em que as fizestes, vos satisfizestes”.

Portanto, não precisaríamos fazer esta reunião para reconhecer a importância dos

agostinianos, porque a glória já está nas ações que fizeram. E muito menos para

reconhecer a importância de um educandário como o Santo Agostinho, a importância

para a educação de várias gerações. Na realidade, não se precisa de requerimento, e

Pe. Antônio Vieira diz mais à frente que não precisa de autorizações reais, e eu diria

que nem de legislativas. A honra e a glória já estão reconhecidas em si mesmas. Ele

continua dizendo: “E se fora de vós mesmos esperáveis outro prêmio, contentai-vos

com a opinião e a honra. Se vossos serviços são mal premiados, baste-vos saber que

são bem conhecidos”.

Então, o reconhecimento público de Belo Horizonte aos agostinianos não precisaria

deste registro na Assembleia, a honra já está em si, nos atos e nas ações. Só viemos

registrar algo que seria desnecessário ser registrado. Só viemos tornar de direito

aquilo que já é de fato.

Falar hoje dos agostinianos nos remete, antes de tudo, a pensar essa figura

extraordinária na patrística - não é, Luiz? -, na história da Igreja, que é figura do
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Agostinho, Bispo de Hipona. Aliás, comemoramos sua festa em 28 de agosto. Ele

faleceu em 430. O santo que, mais do que qualquer outro, falou de si mesmo, mas o

fez com sinceridade e simplicidade, transformou em confissão tudo o que lhe

pertence. Homem e mestre, teólogo e filósofo, moralista e apologista.

Agostinho, Bispo e doutor da Igreja. Homem, antes de tudo, com as inquietações,

os anseios, as fraquezas, como nos apresenta a leitura de suas confissões, nas quais

mostra a realidade nua e crua de sua alma, com sinceridade e candura. Agostinho

nasceu em Tagaste, Tunísia, em 354, filho do pagão Patrício e da cristã Mônica,

experimentou as contradições do seu espírito que tem sede de verdade e se deixa

seduzir pelo erro. Hoje, na busca de uma santidade tão fora da realidade, vemos

novos movimentos católicos, tão distantes da figura de espiritualidade de Agostinho,

que viveu as contradições do seu tempo e as suas contradições internas. Percebe o

chamado à perfeição moral, mas se vê envolvido na escuridão da carne. Aprende

retórica em Cartago, depois ensina gramática em Tagaste, até que aos 29 anos toma

o caminho do mar. Após uma breve parada em Roma, chega a Milão, onde é Bispo o

grande Santo Ambrósio.

A conversão ao cristianismo, propiciada pelas amorosas solicitudes e pelas

lágrimas de sua mãe, chegou à maturidade no espírito singular e misterioso para o

próprio Agostinho, que, acolhendo o convite do Bispo Ambrósio, “toma e lê”,

encontrando nas palavras do Apóstolo empurrão decisivo: “Não vos deixeis dominar

pela carne e pelas suas concupiscências”. Agostinho pede o batismo ao Bispo

Ambrósio, depois volta à África, em veste de penitência, é consagrado sacerdote,

depois Bispo de Hipona, encontrando na sincera adesão a verdadeira paz no

coração, que até então era atormentado pelos afetos terrenos e pela sede de

verdade. Esses versos são conhecidos por todos nós: “Senhor, criaste-nos para ti, e o

nosso coração não tem paz enquanto não repousar em ti”. Amado e venerado pelos

humaníssimos dons de coração e de inteligência, morre em 28/8/430, em Hippo

Regius, antiga cidade próxima à moderna Bona, na Argélia. Vinte anos antes, a Roma

Imperial tinha conhecido a humilhação infligida pelo rei do Norte Alarico, e esse

evento, para todos que estavam convictos da perenidade da Cidade Eterna, moveu o

Bispo de Hipona a escrever a outra obra prima: “A Cidade de Deus”, um paradigma
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da relação de fé e política que tem motivado muitos cristãos no Parlamento, no Brasil,

a engajar, a partir da fé, uma postura de transformação da sociedade, como Adriano,

que é Vereador hoje graças a esse envolvimento, como nós e tantos outros colegas

que percebem que ser cristão é assumir essa dupla cidadania, ter uma expectativa

maior sobre o destino do homem, o nosso destino individual, mas, ao mesmo tempo,

ter compromisso com a cidade onde você mora, com a transformação dessa cidade.

O nosso Vicariato encontra-se presente no Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo,

Mato Grosso, mantendo suas comunidades, casas de formação (seminários),

paróquias, colégios, obras sociais e duas missões, uma em Cuba e uma na Prelazia

de São Félix do Araguaia, com o profético, destemido, corajoso e terno Bispo Pedro

Casaldáliga.

É interessante que a vinda da congregação em 1920, a partir da Província

Matritense, foi em função de um processo de crise que vivia a Espanha, um processo

de acirramento que culminou com um dos mais sangrentos e tristes episódios da

humanidade, a Guerra Civil Espanhola, guerra fratricida, que ceifou tantas vidas.

Toda guerra é um horror. Os dois lados ideológicos disputavam com tanta intolerância

que, de alguma forma, isso forçou ou motivou a vinda da congregação para o Brasil e

também para a Argentina e o Uruguai. Após a guerra, algumas casas foram fechadas,

mas as do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte foram mantidas.

Hoje, temos a alegria de ver que o grande sonho inicial dos agostinianos, que era o

de abrir um colégio num grande centro para educar a juventude, se concretizou com a

fundação do Colégio Santo Agostinho, que hoje conta com três unidades: Belo

Horizonte, Contagem e Nova Lima. É bom destacar que no Barreiro há uma obra

atendendo a quase 2 mil jovens de forma totalmente gratuita, com um ensino de

qualidade muito especial, em que a hipossuficiência financeira não é limite para a

qualidade: é a Escola Profissionalizante Santo Agostinho, que tem formado muitos

profissionais na periferia. Muitos pobres estão podendo trabalhar, muitos empregos

estão sendo gerados, além de muitas obras. A perspectiva é crítica, os cursos são

sobre a realidade brasileira, a legislação trabalhista. Existe ainda preocupação com

que a educação seja melhor e envolva a comunidade, as crises da adolescência e da

juventude. Há pouco tempo tive a alegria de ver o coral do curso de alfabetização da
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terceira idade.

Queremos registrar tudo isso dentro da grande preocupação que Santo Agostinho

tinha com a educação. É isso o que motiva esse Colégio. Cito trecho do “De

Magistro”, pág. 323. É um diálogo entre Agostinho e Adeodato, que registra muito

bem isso. Agostinho pergunta: “Que te parece que pretendemos fazer quando

falamos?”. Adeodato: “Pelo que de momento me ocorre, ou ensinar ou aprender”. Diz

Agostinho: “Mas, então, de que maneira pensas que se possa aprender senão

perguntando?”. Agostinho: “Ainda neste caso, creio que só uma coisa queremos:

ensinar. Pois, dize-me, por que interrogas senão para ensinar o querer àquele a

quem perguntas?”. E Adeodato: “Dizes a verdade”. Aí, conclui Santo Agostinho: “Há

todavia, creio, certa maneira de ensinar pela recordação, maneira sem dúvida valiosa,

como se demonstrará nesta nossa conversação. Mas, se tu pensas que não

aprendemos quando recordamos ou que não ensina aquele que recorda, eu não me

oponho; e desde já declaro que o fim da palavra é duplo: ou para ensinar ou para

suscitar recordações nos outros ou em nós mesmos”.

Este é o grande desafio da educação, hoje: como perguntar, quando interrogar,

quando levar realmente uma educação de qualidade, competente, em tudo o que

ensinamos. Vimos um comentário muito importante, uma tese, um trabalho de

algumas autoras dizendo que a questão que se coloca para Santo Agostinho é a de

que pela palavra se ensina e se aprende, pois a linguagem é o principal caminho para

a comunicação entre os homens - e está tão em falta hoje. Uma palavra muitas vezes

é usada para dividir, para pregar a intolerância, o racismo, posturas homofóbicas e

tantas outras coisas que acabam diminuindo a nossa sociedade. Pela palavra os

homens podem se lembrar do que são, do que aprenderam e de como aprenderam.

Não podemos nos esquecer do contexto histórico vivido pelo autor Agostinho. Diante

da ruína do Império Romano e das incursões nômades, o povo que Agostinho

precisava converter ao cristianismo era eminentemente ágrafo, não conhecia a

escrita.

Precisamente por isso, destaca a importância da linguagem e da recordação ou

memória, uma vez que é necessário, constantemente, pela linguagem, recordar as

normas de comportamento, as leis e o que era fundamental, pois todo o
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conhecimento era de origem divina - a questão das Sagradas Escrituras.

Termino contando uma história já conhecida por todos nós. Encerramos na sexta-

feira um ciclo de debates sobre a Lei da Anistia, que completou 30 anos, pois é de

28/4/79. Foi um período duro na realidade do Brasil, os 21 anos de ditadura militar

cruel, que não teve limites no que diz respeito às violações dos direitos humanos,

como toda ditadura, independentemente do perfil ou justificativa ideológica que

assuma.

Nesse período houve muitas perseguições aos cidadãos e a muitos padres

agostinianos. Na sexta-feira, a filha da Sra. Helena Greco, a Bizoca, Heloísa Greco,

lembrou um fato significativo: quando Minas Gerais organizava a seção feminina do

Comitê Brasileiro pela Anistia, em 1977, este se reunia no Colégio Santo Agostinho,

em plena ditadura militar. Lá houve o primeiro atentado a bomba, ou seja, uma

bomba explodiu dentro da escola. Depois, houve sucessivos atentados para intimidar

aqueles que queriam a liberdade, a democracia, a libertação dos presos políticos e,

principalmente, que o Brasil voltasse à normalidade.

Esse fato, ocorrido em abril de 1977, é significativo, pois mostra a postura dos

agostinianos, a sua linha de educação e a da pastoral, que conheço muito bem, e

toda a visão de sociedade, que sempre foi na perspectiva de desenvolver e despertar

a consciência crítica, com um ensino de qualidade, e de, ao mesmo tempo, ajudar na

colocação da alguns tijolos para a construção de uma sociedade melhor. Por isso,

conheceram a perseguição e sofreram ameaças. Espero que o Colégio Santo

Agostinho continue sempre dando esse testemunho e que os agostinianos continuem

sempre com esse compromisso de vida e de libertação, pois somente assim

construiremos a paz que desejamos e que Santo Agostinho proclamou. Obrigado.

Leitura de Mensagem

O locutor - Gostaríamos de dar ciência ao público presente da mensagem do Exmo.

Sr. Márcio Lacerda, Prefeito Municipal de Belo Horizonte, endereçada às autoridades

que compõem a Mesa e aos representantes da entidade homenageada. (- Lê:)

“Recebi o convite para participar da reunião especial em homenagem aos 80 anos

da chegada dos padres agostinianos do Escorial ao Brasil e aos 75 anos de fundação

do Colégio Santo Agostinho. Impossibilitado de comparecer, apresento meus
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cumprimentos, solicitando que os estendam a toda a comunidade acadêmica dessa

instituição. Na oportunidade, informo que esta Prefeitura será representada nessa

homenagem pela assessora da Secretaria Municipal de Educação, Márcia Tolentino”.

Apresentação Artística

O locutor - Convidamos os presentes a assistir à apresentação do Grupo

Sarandeiros, do Colégio Santo Agostinho, sob a direção do Prof. Gustavo Cortês e a

coordenação de Marly Galletti.

- Procede-se à apresentação artística.

Entrega de Placa

O locutor - Neste instante, a Deputada Gláucia Brandão, representando o

Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Alberto Pinto Coelho, fará a entrega

ao Frei Clóvis Oliveira, representante do Vicariato da Consolação, de placa alusiva a

esta homenagem. A placa a ser entregue contém os seguintes dizeres: “O espírito

missionário trouxe ao País, em 1929, os primeiros Freis agostinianos da Província

Matritense. Vinham eles da Espanha, carregando consigo as sementes do

Evangelho. Fundaram paróquias, erigiram escolas, propagaram a fé. Um dos

primeiros frutos da missão foi o Colégio Santo Agostinho, que, com seu sistema de

ensino norteado por valores cristãos, é inestimável exemplo de trabalho educacional,

desde sua criação, em 1934. Aos agostinianos do Escorial que chegaram ao Brasil,

há 80 anos, e ao Colégio Santo Agostinho, pelos 75 anos de sua fundação, a

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais oferece esta justa homenagem”.

A Sra. Presidente - Convido o Deputado Durval Ângelo, nosso companheiro e autor

do requerimento que deu origem a esta homenagem tão justa, a me acompanhar.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Frei Clóvis Oliveira

Exma. Sra. Deputada Gláucia Brandão, representando o Exmo. Sr. Deputado

Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais;

Revmos. Srs. Frei José Maurício da Silva e Frei Luiz Antônio Pinheiro, representando

a Sociedade Inteligência e Coração, mantenedora do Colégio Santo Agostinho; Sr.

Francisco Morales Cano, Diretor do Colégio Santo Agostinho de Belo Horizonte;

Exmo. Sr. Vereador Adriano Ventura, representando a Câmara Municipal de Belo
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Horizonte; Exma. Sra. Aleluia Heringer Lisboa Teixeira, Diretora da unidade de

Contagem do Colégio Santo Agostinho; Sra. Lorena de Freitas Macedo, Diretora da

unidade de Nova Lima do Colégio Santo Agostinho; Sr. José Bruña Alonso, ex-Diretor

do Colégio Santo Agostinho de Belo Horizonte e Diretor do Colégio Magnum

Agostiniano; Sr. José Donizete dos Santos, ex-Diretor do Colégio Santo Agostinho de

Belo Horizonte e Diretor do Colégio Maria Clara Machado; Exmo. Sr. Deputado

Durval Ângelo, amigo e autor do requerimento que deu origem a esta homenagem;

queridos presentes, confrades da Ordem de Santo Agostinho, padres, seminaristas,

funcionários, educadores, autoridades presentes, amigos e demais membros da

família agostiniana.

Como representante do Vigário Provincial e Presidente da SIC, Frei Luiz Augusto

de Matos, que, por razões justificáveis, não pôde comparecer a esta cerimônia, quero

agradecer o convite em nome de todos os freis agostinianos do Vicariato Nossa

Senhora da Consolação do Brasil, dos funcionários da SIC e da Comunidade

Agostiniana Educativa.

Era o ano de 1929 quando foram lavradas as primeiras páginas da história dos

agostinianos no Brasil. Essa emocionante história começa com a travessia do

Atlântico por um grupo de padres espanhóis que traziam no coração o sonho de

evangelizar a América Latina. O espírito missionário, sustentado pela fé e amor ao

Evangelho e à Ordem de Santo Agostinho, com certeza eram parte da bagagem que

traziam. Também a esperança de novas vocações e o desejo de salvar outras,

ameaçadas pela guerra civil que se avizinhava no país de origem, faziam parte desse

projeto inicial.

Foram fundadas, então, várias comunidades e paróquias nos Estados do Rio de

Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso e também nos vizinhos países

Argentina e Uruguai. Apropriando-me das palavras do Prof. Morales: “Os tempos

eram outros. A Capital mineira ainda respirava os ares de sua juventude. Os

horizontes das Minas Gerais realmente eram belos. Começava o ano de 1934”.

E começava também, numa casa alugada na antiga Avenida São Francisco, hoje

Olegário Maciel, um importante capítulo de nossa história. Os padres, com coragem e

visão empreendedora, foram, com os 50 primeiros alunos, os propulsores do hoje
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consolidado e qualificado Colégio Santo Agostinho.

Com o passar dos anos, o protagonismo e a excelência assumidos nas atividades

administradas pelos padres e leigos agostinianos possibilitaram a abertura de novas

frentes de trabalho, como a de várias obras sociais espalhadas pelo Brasil, que

totalizam hoje mais de 10 mil atendidos por ano, entre crianças, jovens e adultos,

oferecendo gratuitamente cursos de educação de jovens e adultos e pré-vestibular;

supletivo fundamental e médio; capacitação e qualificação profissional; bolsas de

estudos nos segmentos fundamental, médio e ensino superior; programas de inclusão

social e digital; formação, orientação e promoção humana; acesso à cultura, à arte e

à educação; assistência à saúde; segurança alimentar e nutricional; serviços

odontológico, fonoaudiológico, psicológico e de assistência social.

O que significa para nós a família agostiniana celebrar 80 anos de presença no

Brasil e 75 anos do Colégio Santo Agostinho de Belo Horizonte? Primeiramente, foi

necessária a dedicação, a coragem e a firmeza dos primeiros frades e funcionários.

Sem isso seria impossível desbravar uma prática de resultados reconhecíveis e

importantes na história do Colégio por famílias e pela sociedade que, de maneira

direta ou indireta, acompanham o que se tem feito em décadas. Se o Colégio Santo

Agostinho hoje é um nome, uma presença e uma prática educativa respeitados, é

porque, nesses 75 anos, muito trabalho e busca de respostas às demandas foram

contemplados com responsabilidade, lucidez e esperança.

Nesse sentido, outra realidade incontestável do Colégio Santo Agostinho tem sido a

seriedade com que se leva o ensino, o que se dá por uma boa formação do quadro

de profissionais e exigências no projeto político pedagógico e pastoral. Estar sempre

atualizados e abertos à inovação é um imperativo irrenunciável, maneira de

conquistar sempre o reconhecimento da sociedade belo-horizontina, prática essa que

é observada com a mesma tenacidade nas unidades do Colégio Santo Agostinho de

Contagem e Nova Lima.

A razão de ser da ordem agostiniana consiste em participar da missão

evangelizadora da Igreja - anunciar e testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo a

partir de todas as suas atividades. O fim específico de nossos centros educativos é a

formação e a promoção da pessoa humana fundamentadas nos valores cristãos,
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conjugando uma cultura humanística, científica e uma visão da vida, do mundo e do

ser humano à luz da fé.

O Colégio Santo Agostinho é dinamizado e sustentado pela filosofia e

espiritualidade agostinianas, o que fundamenta uma convivência saudável, através de

uma interação entre pais, alunos, professores, funcionários, diretoria e frades.

Alimentamos a ideia de que a educação deve também passar pela experiência da

ternura e da solidariedade, caso contrário não passaremos de uma mera empresa, o

que não pode ser razão primeira de uma escola que crê e aposta numa formação

ética, religiosa, política e humanizadora de seus alunos. Esse modelo humanizador

tem que ser perseguido por todos nós.

Mais uma vez agradecendo o convite e conclamando a todos para não deixarmos

de ser educadores que formam cidadãos para um mundo mais humano, bonito, justo,

democrático e sustentável, termino com as palavras de Santo Agostinho, no Sermão

169, quando diz: “Somos caminhantes, peregrinos em trânsito. Devemos, pois, sentir-

nos insatisfeitos com o que somos, se quisermos chegar ao que aspiramos. Se nos

agrada o que somos, deixaremos de avançar. Se o crermos suficiente, não daremos

um passo a mais. Sigamos, pois, em marcha, indo para frente, caminhando para a

meta. Não tratemos de parar no caminho ou de voltar a vista para trás, nem de

desviar-nos da rota. Quem para não avança. Quem se apega ao passado volta as

costas para a meta. Quem que se desvia perde a esperança de chegar”.

Parabéns a todos e por todos os que protagonizaram os 80 e os 75 anos desta

memorável história. Muito obrigado.

Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir a Orquestra Stradivarius, do Colégio

Santo Agostinho, que, sob a regência da maestrina Tininha Castro, interpretará as

músicas “Trenzinho Caipira”, de Heitor Villa-Lobos, e “Help”, dos Beatles.

- Procede-se à apresentação musical.

Palavras da Sra. Presidente

Revmo. Frei Clóvis Oliveira, representante do Vicariato da Consolação; Revmo. Frei

José Maurício da Silva, representando a Sociedade Inteligência e Coração,

mantenedora do Colégio Santo Agostinho; Revmo. Frei Luiz Antônio Pinheiro,
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representando a Sociedade Inteligência e Coração do Colégio Santo Agostinho; Sr.

Francisco Morales Cano, Diretor do Colégio Santo Agostinho de Belo Horizonte;

Exmo. Sr. Adriano Ventura, representando a Câmara Municipal de Belo Horizonte;

Exma. Sra. Aleluia Heringer Lisboa Teixeira, Diretora da unidade de Contagem do

Colégio Santo Agostinho; Sra. Lorena de Freitas Macedo, Diretora da unidade de

Nova Lima do Colégio Santo Agostinho; Sr. José Bruña Alonso, ex-Diretor do Colégio

Santo Agostinho de Belo Horizonte e Diretor do Colégio Magnum Agostiniano; Sr.

José Donizete dos Santos, ex-Diretor do Colégio Santo Agostinho de Belo Horizonte

e Diretor do Colégio Maria Clara Machado; Deputado Durval Ângelo, meu querido

amigo e colega, uma pessoa competente e experiente e com quem tenho aprendido

muito, além de ser bastante sensível e dedicar sua vida para promover a justiça e

garantir os direitos humanos de todas as pessoas. Parabéns, Deputado Durval

Ângelo, por essa justa e maravilhosa homenagem ao Colégio Santo Agostinho e aos

80 anos da vinda dos agostinianos ao Brasil.

Ressalto que também tenho um carinho especial pelo Colégio Santo Agostinho.

Além de educadora, faço parte - não intensa como o Deputado Durval Ângelo, que foi

professor - da consultoria do Saga. Assim, tenho um vínculo muito próximo com todos

vocês. Portanto, para mim é uma honra estar aqui nesta noite presidindo esta sessão

solene, representando nosso querido Presidente Deputado Alberto Pinto Coelho e

participando desta solenidade maravilhosa. Parabenizo o Colégio Santo Agostinho, a

sua Orquestra Stradivarius pela apresentação magnífica, também o Grupo

Sarandeiros e o Coral Sem Fronteiras, que com magnitude abrilhantou esta

homenagem especial.

Desde que se implantou em Belo Horizonte, promovendo os valores da ordem

agostiniana e formando tantas gerações de cidadãos conscientes e praticantes dos

melhores ideais cristãos, o Colégio Santo Agostinho tornou-se uma profusa referência

para a cidade e para o Estado.

Não bastasse ser ao longo de todas essas décadas uma das mais conceituadas e

queridas escolas de Minas Gerais, constituiu-se, a partir das elegantes linhas de suas

instalações, parte viva da paisagem urbana da Capital. Seu belo e histórico prédio,

em local privilegiado, estendeu seu nome a um importante bairro, o mesmo bairro
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onde, alguns anos mais tarde, foi erguida a sede desta Assembleia.

Hoje o colégio, além de ser fisicamente um marco integrante da vanguarda

arquitetônica presente em seu entorno, participa do eixo propulsor dos mais

relevantes aspectos da vida belo-horizontina, da educação ao lazer, da política ao

civismo, numa área que integra serviços, comércio e moradias.

Mas esta história de tamanho sucesso, promovida pela criação de uma escola na

permanente dianteira da educação, é fruto de um acontecimento anterior, a vinda

para o Brasil, poucos anos antes, dos agostinianos do Escorial.

Vieram esses religiosos espanhóis consolidar a presença da ordem agostiniana no

País, presença que remonta à chegada, ainda na colônia, dos frades portugueses

que se fixaram na Bahia. A generosa dedicação desses missionários expressa-se no

estabelecimento de paróquias, missões e colégios em território nacional, sempre a

par de obras de assistência social e promoção humana, valorizando os direitos

humanos, a justiça e a paz.

O grande legado de Santo Agostinho, por meio da educação que representa seu

ideal, se faz presente no lema “Uma só alma e um só coração orientados para Deus”.

A concórdia, primeira finalidade da vida em comunidade, é a virtude que os monges

seguidores de Santo Agostinho sempre promoveram junto à juventude, verdadeiro

antídoto contra os males de uma sociedade cada vez mais materialista e

desumanizada. Assim, vêm os agostinianos formando, há décadas, homens e

mulheres socialmente ativos, criadores de riqueza cultural, e jamais indivíduos

despersonalizados e socialmente irresponsáveis.

Afinal, Aurelius Augustinus, o inovador santo medieval, trouxe um rumo decisivo ao

pensamento ocidental, ao conciliar a fé e as idéias filosóficas. Assim, seu legado

perdura até os dias atuais, sobretudo pela prática educativa dos agostinianos,

estruturada na profunda associação entre o conhecimento, a sabedoria e amizade.

Nosso Colégio Santo Agostinho é o exemplo vivo da herança do zelo e do

discernimento desse homem extraordinário, reunidos num processo educativo que

une criatividade, progresso e disciplina.

Vem o colégio, nestes 75 anos, formando indivíduos conscientes de sua liberdade e

capazes não só de compreender como de vivenciar o significado da democracia,
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estabelecendo com o outro relações de reciprocidade e de respeito.

Em agradecimento à sua luminosa influência junto à comunidade mineira,

representada pelos religiosos da ordem, pelos professores que aliam em seu trabalho

competência e permanente atualização pedagógica, pelos funcionários reputados por

sua dedicação, pelo talento e seriedade dos alunos atuais e pelo conjunto brilhante

de seus ex-alunos, tão atuantes em nossa sociedade, realizamos esta homenagem.

Além de cumprimentar cada agostiniano, religioso ou leigo aqui presente e, em

especial, a diretoria do Colégio, abraçamos fraternalmente Frei Clóvis Oliveira,

representante do Vicariato da Consolação, ligado à devoção de Nossa Senhora da

Consolação e herdeiro, no Brasil, dos agostinianos do Escorial.

Que as bênçãos de Nossa Senhora da Consolação, confortadora das aflições

humanas e promotora da harmonia familiar, se derramem sobre todos nós, inspirando

o futuro e a continuação do trabalho grandioso realizado pelos educadores

agostinianos.

Parabéns à família agostiniana, parabéns a todos vocês, e que Deus continue nos

iluminando na nossa missão de servir ao próximo e de amar a Deus sobre todas as

coisas. Boa noite.

Encerramento

A Sra. 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 1º

de setembro, 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 1º/9/2009.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 25/8/2009

Às 14h36min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Ivair Nogueira, Domingos Sávio, Neider Moreira, Padre João e Gustavo Valadares

(substituindo o Deputado Elmiro Nascimento, por indicação da Liderança do DEM),

membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
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Deputado Délio Malheiros, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento do Deputado Gustavo Valadares, dispensa a leitura da ata da reunião

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

presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria

constante na pauta e comunica o recebimento de ofício da Sra. Selma de Moura

Braga, Presidente da Associação do Patrimônio Histórico, Artístico e Ambiental de

Belo Vale - APHAABV -, solicitando que a Comissão realize audiência pública para

discutir as irregularidades de transporte de minério realizadas por diversas empresas

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

discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do

Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os

pareceres pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 52/2009

com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Neider

Moreira); e no 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.134/2008 na forma do Substitutivo nº 1

ao vencido em 1º turno (relator: 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. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados os Requerimentos nºs 4.343, 4.359, 4.377 e 4.399/2009. 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, 2 de setembro de 2009.

Délio Malheiros, Presidente - Ivair Nogueira - Lafayette de Andrada - Padre João -

Neider Moreira - Domingos Sávio.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 26/8/2009

Às 9h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Carlos Pimenta, Doutor Rinaldo e Fahim Sawan, membros da supracitada Comissão.

Estão presentes, também, os Deputados Adelmo Carneiro Leão, Antônio Carlos

Arantes, Alencar da Silveira Jr. e Domingos Sávio. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião e, em virtude da
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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

violência no trânsito no Estado e comunica o recebimento de ofício da Sra. Silene

Sousa Alves, denunciando falha no atendimento dado a sua filha Lilian Pereira da

Silva no Hospital do Ipsemg, em Teófilo Otôni. O Presidente acusa o recebimento das

seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: emenda

ao Projeto de Lei nº 2.366/2008 (Deputado Ruy Muniz); e Projeto de Lei nº

1.762/2007, em 2º turno (Deputado Doutor Rinaldo). A Presidência interrompe a 1ª

Parte da reunião para ouvir o Sr. Fernando de Oliveira Pessoa, Gerente de

Coordenação e Operação da BHTRANS, representando o Sr. Ramon Victor Cesar,

Diretor-Presidente dessa empresa; as Sras. Cássia Sampaio, Supervisora de

Operações do DNIT, representando o Sr. Sebastião Donizete de Souza,

Superintendente Regional desse órgão; Adriana de Azevedo Mafra, médica de

emergência e urgência da Secretaria de Saúde, representando o Sr. Marcus Vinícius

Caetano Pestana da Silva, titular dessa Pasta; Elza Machado de Melo, professora do

Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da UFMG; os Srs.

Roberto Marini Ladeira, médico epidemiologista do Hospital João XXIII; João Luiz da

Silva Dias, Presidente do Instituto da Mobilidade Sustentável - Ruaviva -; Fernando

Pimentel de Souza, Professor Titular de Neurofisiologia da UFMG; o Ten. BM

Guilherme Alcântara Gonçalves, Assessor de Planejamento de Operações do Corpo

de Bombeiros Militar, representando o Cel. BM. Gilvan Almeida Sá, Comandante-

Geral dessa corporação; o Maj. PM Roberto Lemos, Comandante do Batalhão da

Polícia de Trânsito da PMMG, representando a Cel. PM Luciene Magalhães de

Albuquerque, Subchefe do Estado-Maior dessa corporação; e o Sr. Eduardo Lucas,

Diretor-Presidente da TransBetim, que são convidados a tomar assento à mesa. A

Presidência concede a palavra ao Deputado Adelmo Carneiro Leão, 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
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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

audiência pública para debater a questão dos transplantes de órgãos no Estado; e

Gustavo Valadares, em que solicita seja realizada audiência pública para debater a

descentralização das atividades de saúde no Estado e a possibilidade da criação de

uma gerência regional de saúde para atender aos Municípios da Bacia Hidrográfica

do Rio Suaçuí. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos parlamentares, dos convidados e do público presente, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião extraordinária, a realizar-se no dia 1º/9/2009, às 10

horas, no Plenarinho II, com a finalidade de debater o Projeto de Lei nº 3.035/2009,

que dispõe sobre a proibição do consumo de produtos derivados do tabaco em

recintos coletivos e fechados e dá outras providências; determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1º de setembro de 2009.

Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta - Fahim Sawan.

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 26/8/2009

Às 10h12min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Adelmo

Carneiro Leão, Antônio Júlio, Inácio Franco e Lafayette de Andrada, 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” de

20/8/2009: ofícios do Sr. Max Fernandes dos Santos, Gerente Regional de Negócios

da Caixa Econômica Federal, e da Sra. Alessandra Oliveira Gontijo, Diretora

Executiva do Grupo de Educação, Ética e Cidadania de Divinópolis. O Presidente

acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores
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citados a seguir: Projetos de Lei nºs 3.040/2009 (Deputado Adelmo Carneiro Leão) e

3.368/2009 (Deputado Zé Maia), no 1º turno. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem

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

sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada

um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs

3.040/2009 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça,

com a Emenda nº 1, da Comissão de Educação (relator: Deputado Adelmo Carneiro

Leão); 3.368/2009 (relator: Deputado Zé Maia) e 3.515/2009 na forma dos

Substitutivos nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Adelmo

Carneiro Leão). Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado Zé Maia, que

conclui pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.255/2009, no 1º turno, na forma do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, o Presidente defere o

pedido de vista do Deputado Adelmo Carneiro Leão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte

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

dispensam a apreciação do Plenário. Anunciada a fase de votação do Requerimento

nº 4.390/2009, é apresentada a Emenda nº 1, do Deputado Inácio Franco. Submetido

a votação, é aprovado o requerimento, salvo a emenda. Submetida a votação, é

aprovada a Emenda nº 1. 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, 1º de setembro de 2009.

Jayro Lessa, Presidente - Ademir Lucas - Juarez Távora - Lafayette de Andrada.

ATA DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 27/8/2009

Às 9h30min, comparecem na Praça de Esportes de São José da Lapa os

Deputados Fábio Avelar, Almir Paraca e Irani Barbosa, 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
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informa que a reunião se destina a discutir, em audiência pública, a degradação

ambiental, o assoreamento de cursos de água e a destruição e supressão da flora e

da fauna locais, provocados pela extração de areia na região. A Presidência

interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir as Sras. Roberta Lino de Souza Maciel,

Analista do Ministério Público, representando Marcus Valério Costa Cohen, Promotor

de Justiça; Carolina Doreto, Secretária Municipal de Meio Ambiente de São José da

Lapa; e os Srs. Francisco Fagundes de Freitas, Prefeito Municipal de São José da

Lapa; José Haroldo da Silva, Presidente da Câmara dos Vereadores do Município de

São José da Lapa; Carlos Alberto Torezani, Procurador Jurídico Interino do Município

de São José da Lapa; René Vilela, Coordenador do Programa Gestão de Conflitos

Relacionados à Mineração da Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural

Sustentável do Ministério do Meio Ambiente - Gescom - MMA; Elói Azalini Máximo,

Analista Ambiental, representando José Cláudio Junqueira, Presidente da Fundação

Estadual do Meio Ambiente - Feam -; Procópio de Castro, Presidente do Subcomitê

da Bacia Hidrográfica do Ribeirão da Mata e Mobilizador do Projeto Manuelzão,

representando Apolo Heringer Lisboa, Professor da Faculdade de Medicina da

Universidade Federal de Minas Gerais e Presidente do Projeto Manuelzão, os quais

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. São recebidos pela Presidência os seguintes

requerimentos dos Deputados Almir Paraca (2), em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedido de

informações sobre o histórico do processo de regularização ambiental do

empreendimento de mineração de areia da empresa Samitra Mineração e Transporte

Ltda., situada no Município de São José da Lapa, assim como pedido de cópias de

todos os documentos que constam no referido processo; seja encaminhado à

Superintendência Regional de Meio Ambiente - Supram Central - pedido de
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providências para que verifiquem os níveis de emissão de gases e partículas emitidos

pelas indústrias Belocal e Ical, situadas no Município de São José da Lapa, e que os

laudos técnicos dessa verificação sejam enviados a esta Comissão; Irani Barbosa,

em que solicita seja encaminhado à Supram Central e ao Ibama-MG pedido de

providências para que, conjuntamente, monitorem a qualidade do ar e das águas do

Ribeirão da Mata, no Município de São José da Lapa, fiscalizem as minerações de

areia e as indústrias de cal, especialmente a Belocal e a Ical. 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, 1º de setembro de 2009.

Fábio Avelar, Presidente - Gil Pereira - Sávio Souza Cruz.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 27/8/2009

Às 14h36min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sávio Souza

Cruz, Gustavo Valadares e Tiago Ulisses, membros da supracitada Comissão. Está

presente, também, o Deputado Wander Borges. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Sávio Souza Cruz, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Tiago Ulisses, dispensa a leitura da ata da

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante da pauta e discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à

2ª Fase da 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 4.349/2009. 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 Sávio Souza Cruz, em que solicita a realização

de quatro audiências públicas, para discutir os seguintes temas: 1) a matriz

energética de Minas Gerais: situação atual e cenário futuro; 2) características e

potencial de expansão dos setores de geração de transmissão e de distribuição de

energia elétrica em Minas Gerais e no País; 3) etanol, biodiesel e florestas
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energéticas: panorama atual e políticas para o desenvolvimento de suas cadeias

produtivas em Minas Gerais; e 4) energias eólica e solar: potencial e políticas de

estímulo à sua utilização no País e em Minas Gerais. A Presidência comunica o

recebimento de requerimento da Deputada Ana Maria Resende em que solicita seja

realizada audiência pública no Município de Rio Pardo de Minas para debater sobre a

exploração de minério de ferro no Norte de Minas, bem como incentivos fiscais,

logística, investimentos e outros. Fica prejudicado o requerimento do Deputado Délio

Malheiros, em que solicita a realização de audiência pública em Salinas para discutir

os efeitos da exploração da megajazida de minério de ferro localizada nos Municípios

de Salinas, Rio Pardo de Minas, Grão-Mogol e Porteirinha. Cumprida a finalidade da

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

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

os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de setembro de 2009.

Sávio Souza Cruz, Presidente - Célio Moreira - Ronaldo Magalhães - Tiago Ulisses.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.668/2008

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

Relatório

De autoria do Deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em epígrafe 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.

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 2.668/2008 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Paraibuna – Ampar –, com

sede no Município de Juiz de Fora, entidade sem fins lucrativos, que tem como
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finalidade precípua ampliar e fortalecer a capacidade administrativa, econômica e

social dos Municípios que a compõem, prestando-lhes, para tanto, a assistência

técnica que for necessária.

Com esse propósito, mantém atividades de assessoramento e consultoria técnico-

administrativa para os entes filiados, apresenta sugestões atinentes a programas

integrados de modernização administrativa, defende o interesse das administrações

municipais da microrregião, promove em sua área de atuação estímulos de natureza

econômica, desenvolve projetos para a conservação e a utilização racional dos

recursos naturais, participa dos comitês de bacias, tendo por fim a gestão dos

recursos hídricos e o desenvolvimento sustentável e colabora com as Câmaras

Municipais na elaboração de leis especificamente voltadas para a Microrregião do

Vale do Paraibuna.

Pelas razões expostas, consideramos meritória a intenção de se lhe conceder a

pretendida declaração de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.668/2008, em turno

único, na forma original.

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2009.

Cecília Ferramenta, relatora.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.035/2009

Comissão de Saúde

Relatório

O projeto de lei em análise, dos Deputados Alencar da Silveira Jr. e Gilberto

Abramo, dispõe sobre a proibição de consumo de produtos derivados do tabaco em

recintos coletivos fechados e dá outras providências.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 3, retorna o projeto a esta

Comissão a fim de receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 189,

combinado com o art. 102, XI, do Regimento Interno.

A redação do vencido, anexa, é parte deste parecer, nos termos do art. 189, § 1º,

do Regimento Interno.

Fundamentação
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A proposição visa proibir o uso de produtos fumígenos, derivados ou não do tabaco,

em recintos coletivos fechados, públicos ou privados.

A proposição está em consonância com o art. 3º, § 1º, do Código de Saúde do

Estado de Minas Gerais, que dispõe que o Estado garantirá a saúde da população

mediante a formulação e a execução de políticas econômicas e sociais que visem à

redução de riscos de doença e de outros agravos. Além disso, o art. 8º, II, do mesmo

código, estabelece que a atenção à saúde compreende o campo da intervenção

ambiental, no seu sentido mais amplo, incluindo as relações e as condições sanitárias

dos ambientes de vida e de trabalho.

Conforme exposto no 1º turno, já existe ampla legislação sobre a matéria, tanto no

Estado como na União.

A Lei Federal no 9.294, de 1996, que dispõe sobre as restrições ao uso e à

propaganda de produtos fumígenos, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e

defensivos agrícolas, estabelece, em seu art. 2º, que é proibido o uso de cigarros,

cigarrilhas, charutos, cachimbos ou de qualquer outro produto fumígeno, derivado ou

não do tabaco, em recinto coletivo, privado ou público, salvo em área destinada

exclusivamente a esse fim, devidamente isolada e com arejamento conveniente.

Incluem-se nas disposições desse artigo as repartições públicas, os hospitais e

postos de saúde, as salas de aula, as bibliotecas, os recintos de trabalho coletivo e as

salas de teatro e cinema, sendo vedado o uso dos produtos em questão nas

aeronaves e nos veículos de transporte coletivo. A referida lei foi regulamentada pelo

Decreto no 2.018, de 1996, que, em seu art. 2º, I, considera recinto coletivo todo local

fechado destinado a permanente utilização simultânea por várias pessoas, tais como

casas de espetáculos, bares, restaurantes e estabelecimentos similares. São

excluídos do conceito os locais abertos ou ao ar livre, ainda que cercados ou, de

qualquer forma, delimitados em seu contorno. Além disso, três leis estaduais dispõem

sobre assunto.

Durante a tramitação do projeto em 1º turno, a Comissão de Constituição e Justiça

propôs a inclusão da matéria em comento na Lei nº 12.903, de 1998, por meio do

Substitutivo nº 1, e a Comissão de Saúde apresentou o Substitutivo nº 2 com o intuito

de explicitar, no texto legal, que as tabacarias e os locais abertos estão isentos de
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cumprir a exigência de ter área isolada exclusiva para fumantes. A Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária considerou pertinentes as medidas propostas

pelo Substitutivo nº 2, mas, “buscando atender à técnica legislativa, dando forma

adequada à matéria”, apresentou o Substitutivos nº 3, que foi aprovado em Plenário.

Consideramos que o projeto de lei em comento pode contribuir de maneira

significativa para a redução do tabagismo e dos problemas de saúde dele

decorrentes. Entretanto, ao rever a matéria, o relator, após observações do Deputado

Carlos Mosconi, Presidente desta Comissão, considerou necessário fazer alguns

reparos ao vencido no 1º turno, com o objetivo de explicitar os valores para as multas

decorrentes do descumprimento da lei, bem como de acrescentar dispositivo que

garanta a aplicação dos recursos oriundos das multas em ações e serviços de saúde

que atuam na prevenção e no tratamento do câncer, além de definir o conceito de

tabacaria. Entendeu também ser necessário revogar os dispositivos da antiga lei que

estão em desacordo com a proposição em análise e dar nova redação ao “caput” e ao

inciso II do § 2º de seu art. 5º para deixar claras as penalidades relativas a servidor

de órgão ou entidade da administração pública direta e indireta. Em razão do número

de alterações, apresentamos o Substitutivo nº 1 ao vencido no 1º turno.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.035/2009, no 2º

turno, na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido no 1º turno, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei n° 12.903, de 23 de junho de 1998, que  define medidas para combater

o tabagismo no Estado e proíbe o uso do cigarro e similares nos locais que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O “caput” e o inciso II do § 2º do art. 5 ° da Lei n° 12.903, de 23 de junho de

1998, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando revogado o seu § 1º:

“Art. 5º - Nos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta,

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

infrator na hipótese de descumprimento do disposto nesta lei.

(...)

§ 2º - (...)
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II - multa, no valor de 245 Ufemgs (duzentas e quarenta e cinco Unidades Fiscais

do Estado de Minas Gerais), acrescida de metade desse valor a cada nova

ocorrência, sempre garantida a defesa prévia.”.

Art. 2° - O art. 7° da Lei n° 12.903, de 23 de junh o de 1998, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 7° - Nos recintos coletivos fechados, público s e privados, somente poderão ser

destinadas à prática de tabagismo áreas isoladas por barreira física, com arejamento

suficiente ou equipadas com aparelhos que garantam a exaustão do ar para o

ambiente externo, nos termos da Lei Federal nº 9.294, de 15 de julho de 1996.

§ 1º - Para os fins do ‘caput’ deste artigo, entende-se por recinto coletivo o local

destinado à utilização permanente e simultânea por diversas pessoas.

§ 2º - Ficam excluídos da vedação do ‘caput’ deste artigo as tabacarias e os locais

abertos ou ao ar livre.

§ 3º - Para os efeitos desta lei, entende-se por tabacaria o estabelecimento

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

cigarrilhas, charutos, cachimbos ou de qualquer outro produto fumígeno, derivado ou

não do tabaco.

§ 4º - Na entrada e no interior das tabacarias será afixado aviso indicando que

naquele local há utilização de produto fumígeno e que o tabagismo ativo e passivo

causam prejuízos à saúde.”.

Art. 3º - Acrescente-se à Lei n° 12.903, de 23 de j unho de 1998, o seguinte art. 7º-

A:

“Art. 7º-A - O descumprimento do disposto no art. 7º desta lei sujeita o proprietário

ou responsável pelo estabelecimento privado em que ocorrer a infração às

penalidades previstas nas alíneas ‘a’, ‘g’, ‘i’ e ‘m’ do inciso XXXVI do art. 99 da Lei nº

13.317, de 24 de setembro de 1999.

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

do art. 99 da Lei nº 13.317 será de 1.000 (um mil) a 3.000 (três mil) Ufemgs

(Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais), de acordo com a gravidade da

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

dobro em caso de reincidência.
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§ 2º - Os recursos oriundos das multas de que trata o § 1º serão destinados ao

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

ações e serviços de saúde que atuem na prevenção e no tratamento do câncer, nos

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

SUS.”.

Art. 4º - Ficam revogados o parágrafo único do art. 4º e o art. 6º da Lei nº 12.903,

de 23 de junho de 1998.

Art. 5º - Fica concedido um prazo de 120 dias, contados da data de publicação

desta lei, para as adaptações determinadas pelo art. 7º da Lei nº 12.903, de 23 de

junho de 1998, com nova redação dada pelo art. 2º desta lei.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º - A Lei nº 12.903, de 23 de junho de 1998, será republicada no prazo de 30

dias, com as modificações introduzidas por essa lei.

Sala das Comissões, 2 de setembro de 2009.

Carlos Mosconi, Presidente - Fahim Sawan, relator - Doutor Rinaldo - Alencar da

Silveira Jr.

PROJETO DE LEI Nº 3.035/2009

(Redação do Vencido)

Altera o art. 7° da Lei n° 12.903, de 23 de junho d e 1998, que define medidas para

combater o tabagismo no Estado e proíbe o uso do cigarro e similares nos locais que

menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O art. 7° da Lei n° 12.903, de 23 de junh o de 1998, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 7° - Nos recintos coletivos fechados, público s e privados, somente poderão ser

destinadas à prática de tabagismo áreas isoladas por barreira física, com arejamento

suficiente ou equipadas com aparelhos que garantam a exaustão do ar para o

ambiente externo, nos termos da Lei Federal nº 9.294, de 15 de julho de 1996.

§ 1º - Para os fins do “caput” deste artigo, entende-se por recinto coletivo o local

destinado à utilização permanente e simultânea por diversas pessoas.

§ 2º - Fica excluída da vedação do “caput” deste artigo as tabacarias e
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estabelecimentos similares e os locais abertos ou ao ar livre, ainda que cercados ou

de qualquer forma delimitados em seus contornos.

§ 3º - A destinação de área para a prática de tabagismo em desacordo com o

disposto no “caput” sujeita o estabelecimento às penalidades previstas nas alíneas

‘a’, ‘b’, ‘g’, ‘h’, ‘i’ e ‘m’ do inciso XXXVI do art. 99 da Lei nº 13.317, de 24 de setembro

de 1999.”.

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

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.715 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.715/2008, de autoria do Deput ado Gilberto Abramo, que

proíbe as empresas que exploram locação imobiliária de transferir as contas de água

e de luz para o nome do fiador, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1°

turno.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.715/2008

Torna obrigatória a afixação de cartaz em imobiliárias sobre a responsabilidade do

fiador.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - 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 n°

10.406, de 10 de janeiro de 2002.

Art. 2° - O descumprimento do disposto nesta lei su jeitará o infrator às penalidades

previstas nos arts. 56 a 59 da Lei federal n° 8.078 , de 11 de setembro de 1990.

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

Sala das Comissões, 2 de setembro de 2009.

Ronaldo Magalhães, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.984 /2009
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Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.984/2009, de autoria do Deput ado Braulio Braz, que autoriza o

Poder Executivo a doar ao Município de Silveirânia o imóvel que especifica, foi

aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° tur no.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.984/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Silveirânia 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 Silveirânia

imóvel com área de 10.046m2 (dez mil e quarenta e seis metros quadrados), situado

no lugar denominado Fazenda do Bocaiú, naquele Município, registrado sob o n°

10.068, a fls. 2v. 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” destina-se a abrigar atividades

da administração municipal.

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

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

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

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

Sala das Comissões, 2 de setembro de 2009.

Ronaldo Magalhães, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.520 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.520/2009, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza a

abertura de crédito especial em favor da Agência de Desenvolvimento da Região

Metropolitana de Belo Horizonte – Agência RMBH –, foi aprovado em turno único, na
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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° 3.520/2009

Autoriza a abertura de crédito especial em favor da Agência de Desenvolvimento da

Região Metropolitana de Belo Horizonte – Agência RMBH.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a abrir  crédito especial ao Orçamento

Fiscal do Estado em favor da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana

de Belo Horizonte – Agência RMBH –, no valor de R$4.697.456,00 (quatro milhões

seiscentos e noventa e sete mil quatrocentos e cinquenta e seis reais).

Parágrafo único – Para fins do disposto no “caput” e para operacionalização da

Agência RMBH, ficam criadas as seguintes ações dentro do programa de trabalho da

Agência:

I – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais, dentro do programa Apoio à

Administração Pública, com o valor de até R$2.196.256,00 (dois milhões cento e

noventa e seis mil duzentos e cinquenta e seis reais);

II – Implantação, Implementação e Desenvolvimento Institucional da Agência

RMBH, dentro do programa RMBH, com o valor de até R$2.501.200,00 (dois milhões

quinhentos e um mil e duzentos reais).

Art. 2° – Para atender ao disposto no art. 1°, serã o utilizados recursos provenientes

da anulação das seguintes dotações orçamentárias:

I – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana:

a) 1471 15 127 047 1 120 3390 1 10.1, no valor de R$917.000,00 (novecentos e

dezessete mil reais);

b) 1471 15 127 047 1 120 4490 1 10.1, no valor de R$84.200,00 (oitenta e quatro

mil e duzentos reais);

II – Reserva de Contingência:
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a) 1991 99 999 999 9 999 0001 9999 0 10.1, no valor de R$3.696.256,00 (três

milhões seiscentos e noventa e seis mil duzentos e cinquenta e seis reais).

Art. 3° – Fica o Poder Executivo autorizado a compa tibilizar, no Plano Plurianual de

Ação Governamental – PPAG – 2008-2011, as alterações decorrentes da criação da

unidade orçamentária “Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de

Belo Horizonte”.

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

Sala das Comissões, 2 de setembro de 2009.

Ronaldo Magalhães, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 3/9/2009, a seguinte comunicação:

Do Deputado Tiago Ulisses, notificando o falecimento do Sr. Geraldo Quintão

Vidigal, ocorrido no dia 2/9/2009, em Belo Horizonte. (- Ciente. Oficie-se.)

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, “b” a “d”, do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de congratulações com a Escola Estadual Coronel Jonas Câmara pelos resultados

que vem obtendo no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - Ideb

(Requerimento nº 4.315/2009, do Deputado Délio Malheiros);

de aplauso à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais -

Fapemig - por seus 22 anos de criação (Requerimento nº 4.320/2009, do Deputado

Doutor Viana);

de congratulações com a Associação dos Procuradores do Estado de Minas Gerais

por seus seis anos de fundação (Requerimento nº 4.343/2009, do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva);

de congratulações com a Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de

Minas Gerais - Prodemge - por seus 42 anos de fundação (Requerimento nº

4.344/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
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Gerais - Fapemig - pelos 10 anos da revista "Minas Faz Ciência" (Requerimento nº

4.345/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade de Aiuruoca pelos 175 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 4.350/2009, do Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com a comunidade de Campo Belo pelos 130 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 4.351/2009, do Deputado Duarte

Bechir);

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 (Requerimento nº 4.358/2009, do

Deputado Sebastião Costa);

de congratulações com a Sociedade Educacional e Cultural de Sabará e a

Faculdade de Sabará pelos 11 anos de funcionamento desta (Requerimento nº

4.365/2009, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com a DMA Distribuidora S.A. - EPA, Mart Plus e Via Brasil - por

seus 50 anos de fundação (Requerimento nº 4.369/2009, do Deputado Wander

Borges);

de aplauso ao jornal "Tribuna de Sete Lagoas" por seus 14 anos de fundação

(Requerimento nº 4.370/2009, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso ao Festival Sabor de Bar por seus cinco anos de realização

(Requerimento nº 4.371/2009, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a Escola Estadual Francisco Ribeiro da Fonseca, no

Município de Ouro Fino, por seu centenário (Requerimento nº 4.380/2009, do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

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 (Requerimento nº 4.382/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Ceasa Minas por seus 39 anos de fundação

(Requerimento nº 4.393/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de aplauso à Fundação Gorceix por seus 50 anos de criação (Requerimento nº
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4.395/2009, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso à Universidade Federal de Ouro Preto - Ufop - pelos 40 anos de sua

fundação (Requerimento nº 4.411/2009, do Deputado Doutor Viana).
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 9 DE SETEMBRO DE 2009

ATAS

ATA DA 35ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 3/9/2009

Presidência do Deputado Doutor Viana

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

da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino Nacional - Palavras do Deputado

Célio Moreira - Entrega de placa - Palavras do Sr. Macoud Rademacker Patrocínio -

Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Doutor Viana - Ademir Lucas - Célio Moreira - Duarte Bechir - Fábio Avelar -

Wander Borges.

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 Mercado Central de Belo

Horizonte pelos 80 anos de sua fundação.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Macoud

Rademacker Patrocínio, Presidente do Mercado Central de Belo Horizonte; Vereador

Paulo Lamac, representando a Câmara Municipal de Belo Horizonte; Major Alfredo

José Alves Veloso, representando o Chefe do Estado-Maior da Polícia Militar de

Minas Gerais, Coronel Gilberto Cabral Costa; Jonísio Lustosa Nogueira,

representando a Associação Comercial de Minas - ACMinas -; a Exma. Sra. Clebes
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de Souza Lima, viúva do Presidente Dico, representando as mulheres do Mercado

Central; e o Exmo. Sr. Deputado Célio Moreira, autor do requerimento que deu

origem a esta homenagem.

Registro de Presença

O locutor - Gostaríamos de registrar e agradecer a presença dos Exmos. Srs. Hélio

Magalhães, Presidente da Federação de Serviços do Estado de Minas Gerais; Lincoln

Pereira Nascimento, Presidente do Conselho Comunitário de Segurança Pública no

Hipercentro de Belo Horizonte; Roberto Noronha Filho, Presidente do Belo Horizonte

Convention & Visitors Bureau; Marco Antônio de Paulo Assis, Delegado da Polícia

Civil do Estado de Minas Gerais; Vereador Ricardo de Lara Campos, de Passa-

Tempo, Presidente da Ascobap; Edilson Cruz, Gerente Institucional da CDL-BH;

Silvair Marques de Assis Azevedo, Superintendente de Soluções Corporativas do

Senac Minas Gerais; Eduardo Costa, jornalista; e Vereador Welington Rocha, de

Raposos; e do Pe. Ademir Ragazze, representando a Arquidiocese de Belo

Horizonte.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a cantar o Hino Nacional, acompanhando

gravação do Coral da Assembleia, sob a regência do maestro Guilherme Bragança.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Célio Moreira

Boa-noite. Cumprimento os Exmos. Srs. Deputado Doutor Viana, 1º-Vice-

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, representando

neste ato o Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente desta Casa; Macoud

Rademacker Patrocínio, Presidente do Mercado Central; Paulo Lamac, Vereador da

Câmara Municipal de Belo Horizonte; Major Alfredo José Alves Veloso, representando

o Cel. Gilberto Cabral Costa, Chefe do Estado-Maior da Polícia Militar; Jonísio

Lustosa Nogueira, representando a Associação Comercial de Minas Gerais; e a Sra.

Clebes de Souza Lima, viúva do Presidente Dico, representando as mulheres do

Mercado Central; senhoras e senhores, jovens e crianças que comparecem a este

grande momento para todos nós de Belo Horizonte e de Minas Gerais; quero

agradecer a todos os que nos prestigiam com sua presença nesta noite, em que me é



____________________________________________________________________________
319

dada a honra de, em nome desta Casa, homenagear nosso Mercado Central pelos

seus 80 anos de existência.

Oito décadas em que prevaleceram o espírito empreendedor, a sabedoria e a

sensibilidade de seus administradores e comerciantes, que, vencendo os desafios

impostos pela modernidade, garantiram àquele espaço a condição, hoje, de

referência histórica, cultural e gastronômica de Belo Horizonte e de Minas.

É uma história que reúne personagens como Cristiano Machado, Raimundo Pereira

Lima, Olímpio Marteleto, Macoud Radermacker Patrocínio, atual Presidente, e tantos

outros que fizeram e fazem do nosso Mercado Central local de visitação obrigatória e

orgulho de todos nós.

É uma história que começa a ser contada a partir de 1929, quando o Prefeito

Cristiano Machado decidiu reunir os feirantes em um só espaço, centralizando o

abastecimento da Capital. Tempo em que barracas de madeira se enfileiravam nos

14.000m2 circundados pelas carroças que transportavam os produtos. Funcionava o

mercado como um centro de distribuição e abastecimento de alimentos e outros

gêneros para a Capital. Tempos difíceis para comerciantes e usuários: não havia

cobertura nem sistemas de água e esgoto. Durante o período seco, poeira; nos

tempos de chuva, lamaçal.

Por volta de 1945, o número de comerciantes, até então em torno de 200, dobrara.

O mercado, que deveria vender apenas frutas, legumes, carnes, peixes e

mercadorias de armazém, passou a ter de tudo.

Em 1948, com a inauguração do Bar Juca Pato, do espanhol Floreal, surgia o tira-

gosto de carne de porco frita, que mais tarde viria seduzir gente de todas as partes do

País, principalmente quando acompanhado de jiló frito e cerveja gelada.

Na década de 50, chegava o Café do Seu Noé, conhecido na cidade por causa dos

pastéis de carne, queijo e palmito, feitos por sua mulher, D. Zulmira.

Tinha o mercado, já nessa época, uma atividade intensa e caracterizava-se por um

ambiente alegre. Assim funcionou até 1964, ano que abriria um período de

turbulência no País, quando o Prefeito Jorge Carone decidiu privatizar o Mercado

Municipal. Era uma experiência única no País. Anunciado o leilão, grandes grupos

organizaram-se para arrematá-lo. Os proprietários das lojas também se uniram,
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criando a Cooperativa de Construção dos Ocupantes do Mercado Municipal. Travava-

se aí uma intensa batalha dos comerciantes em defesa de seu espaço, luta que se

seguiu até início da década de 70, quando o grupo de comerciantes conseguiu, enfim,

atender às exigências contratuais, que incluíam o fechamento de toda a área e outras

reformas.

Nesse difícil período, destaca-se o espírito empreendedor do Presidente Olímpio

Marteleto, que buscou o apoio do Governador Mílton Campos para resolver a

pendência e obteve um empréstimo de Cr$400.000,00 no Banco Mercantil.

Essa é uma página da rica história do nosso Mercado Central, testemunha ativa da

própria evolução histórica de Belo Horizonte, e que representa, atualmente, as

diversas geografias mineiras. Um espaço eivado de significados e fonte de muito

orgulho.

Além de ser, ainda hoje, um expressivo local de abastecimento, é também um

estabelecimento de diversidades culturais, que tem como atrativo turístico a tradição,

onde podem ser resgatadas as raízes mineiras, por meio de costumes, hábitos,

simpatia e cordialidade. Espaço que há muito deixou de ser um local de compras para

se tornar estratégico no turismo e fundamental na cultura; que, com o passar dos

anos, foi ultrapassando o significado de sua denominação, expandindo os limites de

sua finalidade, abrindo espaços para a gastronomia, a religiosidade e o

entretenimento artístico.

Por suas características tão mineiramente peculiares, nosso Mercado Central atrai

para cerca de 400 lojas centenas de consumidores em busca de produtos mineiros

tradicionais, como o requeijão do Jequitinhonha, o café do cerrado, o queijo da

Canastra, a cachaça de Salinas, os doces da Mantiqueira e a carne de sol de Montes

Claros. É nosso Mercado Central um espaço de natureza comercial e sobretudo

lúdica, que bem traduz nossa mineiridade, assim definido pelo compositor e escritor

Fernando Brant, nos três últimos parágrafos do livro sobre o Mercado, publicado em

2004: “Bendito lugar do prazer dos olhos, que se encantam num festival de cores e

formas que deslumbram; do nariz, que busca fundo os aromas mais diversos,

conhecidos ou estranhos, que vêm de todos os cantos; da boca que se delicia, ao

receber alimentos que aguçam o paladar, alimentam o corpo e perfumam a alma; dos
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ouvidos que escutam a melodia das vozes de pessoas que não querem ser mais do

que ninguém, que aceitam a todos e não teorizam sobre igualdade e convivência,

apenas as praticam”.

Ir ao Mercado não se condiciona necessariamente ao consumo, mas à busca do

prazer, do acaso de um encontro, entregando-se ao encantamento de viver a

proximidade, de recuperar a intimidade perdida nos limites do apartamento, enfim, de

ver gente. Gente que caminha entregue à apreciação dos produtos, gente frenética

na busca dos ingredientes para o almoço, gente com sotaques latino e europeu,

gente perdida em meio à diversidade e aos sabores, tudo compondo um contexto que

faz do Mercado Central ponto de visitação obrigatória. Por sua incontestável

importância no contexto social, candidatos se revezam há décadas pelos seus

corredores ou nos pontos mais tradicionais, buscando visibilidade e proximidade com

comerciantes e público consumidor. Sabem que ali se abrigam todas as tribos e

vertentes. Assim foi de Juscelino a Aécio, de Carone a Márcio Lacerda. Viver a

experiência de uma manhã de sábado ou domingo no Mercado é inesquecível e

irrenunciável. Ali não se verifica apenas a troca de moedas por mercadorias, mas o

estabelecimento de laços especiais que unem lojistas e usuários. Ali se desenrolam

cenas do cotidiano, da história e da vida de muitos belo-horizontinos, onde se

reproduz o dia a dia da vida mineira, o jeito de ser mineiro.

O ideário do Mercado Central permanentemente é enriquecido pelos infindáveis

casos que acompanham sua evolução, cujos personagens, tão reais quanto seus

enredos, estão alguns deles aqui presentes para comprovar sua veracidade.

Seus corredores têm muitas histórias para contar. Algumas de lutas, conquistas e

vitórias, outras de derrotas, mas quase todas com uma boa dose de ensinamento.

Elas estão registradas em reportagens de jornais, nos arquivos do Mercado e em

alguns trabalhos acadêmicos. Adentrar o Mercado é iniciar uma viagem de

experiências insólitas. Encontraremos pelo caminho as bancas do Maia, vendedor de

frutas e especialista em escolher abacaxis; do Mozer, com seus queijos, destacando

o canastra, que é insuperável. Veremos também o Eduardo, de Virginópolis, com sua

ricota italiana defumada, de notável sabor; o açougue do Zé Cabrita. Encontraremos

ainda o bar do Mané Doido, onde a cerveja está sempre no ponto; a loja Uirapuru, do
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Hermínio, do Heraldo e do Nono; o Rei da Feijoada, de propriedade de João e de

seus filhos, onde há a garantia de uma cerveja gelada acompanhada de salgadinhos.

Cruzaremos ainda com o Bar Fortaleza, reduto da turma dos imortais, composta por

empresários, advogados, professores, profissionais liberais e representantes de

outros segmentos, que lá costumam se reunir no final das tardes.

São, senhoras e senhores, 80 anos de uma história de vitalidade e “glamour”,

protagonizada por três gerações de homens e mulheres entregues à labuta diária,

que, muitas vezes, começa com o raiar do dia e só termina quando o sol se põe. Sem

dúvida, é nosso Mercado um modelo de sucesso, sustentado por sua grande

capacidade de adaptação aos tempos; por suas características históricas, inspira a

inclusão em uma cidade que, por seu perfil de Capital, é excludente. Muitos ali vão

em busca da memória: uns porque estiveram lá com o avô, outros porque sentem ali

o cheiro da vendinha do interior, alguns porque dali levaram seu primeiro animal de

estimação. Espaço em que impera a simplicidade mineira, realçada na forma cortês e

simpática com que acolhem clientes ou visitantes, onde o mineiro saudoso de suas

raízes se encontra e o homem da metrópole se embriaga, num mundo que lhe parece

encantador e exótico. É dentro desta área de 14.000m², abrigando cerca de 400 lojas,

que o mineiro se sente verdadeiramente em casa. Uma casa que gera 2 mil

empregos diretos e 15 mil indiretos, onde gerações se sucedem fiéis aos princípios

que fazem do Mercado Central um espaço diferenciado no coração desta cidade.

Nossos cumprimentos e nosso agradecimento a todos, convidados, feirantes,

comerciantes, funcionários, esses que dão alma ao nosso Mercado Central e

continuam reeditando sua história. 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 ao Sr.

Macoud Rademacker Patrocínio, Presidente do Mercado Central, de placa alusiva a

esta homenagem. A placa contém os seguintes dizeres: “Vasto universo de cores,

aromas, sabores e crenças por onde passa a vida de centenas de pessoas.

Corredores que guardam, entre o tradicional e o moderno, infinitas formas de

encontro com a mineiridade. O Mercado Central, outrora apenas um centro de
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abastecimento, tornou-se uma importante referência turística e gastronômica, ponto

de encontro de belo-horizontinos e de todos os que visitam a Capital. Com votos de

longa vida, o Parlamento mineiro congratula-se com o Mercado Central

Abastecimentos e Serviços por seus gloriosos 80 anos de existência”.

O Sr. Presidente - A Presidência convida, com muita honra, o Deputado Célio

Moreira, autor do requerimento, apoiado por unanimidade nesta Casa, que suscitou

esta reunião festiva em homenagem aos 80 anos do Mercado Central de Belo

Horizonte.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. Macoud Rademacker Patrocínio

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

do Estado de Minas Gerais, neste ato representando o Presidente desta Casa,

Deputado Alberto Pinto Coelho; Vereador Paulo Lamac, representando a Câmara

Municipal de Belo Horizonte; Major Alfredo José Alves Veloso, representando o Chefe

do Estado-Maior da Polícia Militar, Cel. Gilberto Cabral Costa; Jonísio Lustosa

Nogueira, representando a Associação Comercial de Minas Gerais; Deputado Célio

Moreira, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem, na pessoa do

qual cumprimento todas as autoridades; e Sra. Clebes de Souza Lima, viúva do

Presidente Dico, representando as mulheres do Mercado Central.

Minhas senhoras, meus senhores, é com orgulho e satisfação que hoje me

encontro aqui para participar deste evento, representando o Mercado Central de Belo

Horizonte.

Como Presidente, tenho a honra de falar da alegria de ver uma instituição como a

nossa, no dia 7 de setembro, completar 80 anos de forma robusta e sólida e com

invejável vitalidade, tanto econômica quanto política e social.

Compartilhamos, com as senhoras e os senhores, este momento tão importante

para a nossa história. Esta homenagem ora concedida é um evento marcante e

significativo para a história do Mercado Central e demonstra que o povo mineiro, em

especial os belo-horizontinhos, têm no Mercado Central um símbolo, uma referência,

e é esse o significado desta homenagem.

Posso dizer, senhoras e senhores, que nasci e fui criado dentro do Mercado
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Central, vendo meu pai, Rony do Patrocínio, trabalhar incansavelmente para prover a

nossa família, assim como tantos outros comerciantes e partícipes ativos desta

história.

As dificuldades foram muitas. Vivemos toda a nossa vida dentro do mercado e

vimos esta cidade crescer e se transformar na metrópole que é hoje. Graças ao

dinamismo empresarial desses associados, conseguimos chegar até onde nos

encontramos.

Quando iniciamos a nossa jornada, a população de Belo Horizonte era de 47 mil

habitantes. Hoje, senhoras e senhores, somente aos sábados, recebemos um público

estimado em 55 mil pessoas, número maior que toda a população de Belo Horizonte

em 1927.

Não posso me furtar de agradecer ao Sr. Raimundo Pereira Lima, o Dico, como era

conhecido carinhosamente pelos comerciantes, aqui representado por sua viúva, a

Sra. Clebes de Souza Lima, e seus familiares. Foi o nosso saudoso Dico quem deu o

primeiro passo para a arrematação do Mercado, com a criação de uma cooperativa.

Com seu entusiasmo, o que era, a princípio, um sonho, transformou-se em realidade.

Ele foi o responsável pelo divisor de águas que levaria ao sucesso ou ao fracasso a

vida de centenas de pessoas que dependiam do Mercado Municipal para sobreviver.

Em 1969, decorridos quase cinco anos da arrematação do Mercado pelos

comerciantes, a maior batalha cruzou o nosso caminho. Faltando apenas 15 dias

para encerrar o prazo final para a conclusão das obras que completariam a última

etapa prevista no edital de privatização, ainda tínhamos pela frente mais um desafio.

Então surgiu o nosso segundo líder, o Sr. Olímpio Marteleto, que, em um ato de

extremo vigor e liderança, contratou quatro construtoras, que concluíram as obras no

prazo fixado pela Prefeitura de Belo Horizonte. Definitivamente, o Mercado era nosso!

Vieram muitas outras batalhas, que foram vencidas com vigor e com o entusiasmo

que se instalou nos corações de nossos associados e comerciantes. Tenho a certeza

de que seremos capazes de enfrentar e vencer todas as batalhas que aparecerem.

Ao caminharmos pelo Mercado, deparamo-nos com uma viagem fantástica.

Visitamos diferentes culturas, cidades, estilos de vida e épocas, tudo somado em uma

única estrutura, projetada para captar as energias positivas. Como bons mineiros que
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somos, generosamente compartilhamos nossa alegria com todos os que por aqui se

aventuram.

Surpreendemos todos os que visitam o Mercado Central pela primeira vez, pois

ficam encantados e seduzidos pela diversidade de sabores, cores e aromas, aliados à

organização, à segurança e à limpeza.

O ar carregado de energia positiva infiltra em nossos corações e nas mentes de

nossos visitantes, clientes e amigos, e eles saem renovados. Ao longo de todos estes

anos, revolucionamos o conceito de mercado. De um início absolutamente amador e

improvisado, saltamos para uma organização impecável. O Mercado Central é

maravilhosamente perfeito, combina o moderno com as nossas tradições. Aqui hoje

presenteio a Mesa com um livro que fala e conta toda a história do Mercado, e hoje

convidamos todos para festejar conosco este momento muito importante da nossa

trajetória, pois afinal somos parte da história de Belo Horizonte.

Finalizando, agradeço ao Deputado Célio Moreira e a seus pares por esta

homenagem, que, sem dúvida, ficará marcada nos anais desta Casa, assim como

nos corações daqueles que amam o nosso Mercado. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Presidente

Exmo. Sr. Macoud Rademacker Patrocínio, Presidente do Mercado Central,

instituição homenageada nesta noite, quero cumprimentá-lo e não somente

parabenizar a família Mercado Central, mas também sua família, que está toda aqui

presente: seus pais, seus filhos, sua esposa. A família é importante. Defendemos

essa força que, para todos nós, é a família, e hoje, em especial, a família Mercado

Central. Cumprimento o Vereador Paulo Lamac, Líder do Governo, amigo e atuante

Vereador da Capital, representando a Câmara Municipal de Belo Horizonte, e, em seu

nome, os demais Vereadores já citados e nominados. Cumprimento a Polícia Militar,

por meio do Major Alfredo José Alves Veloso; a nossa Polícia Civil aqui presente; o

comerciante, empresário e grande amigo Sr. Jonísio Lustosa Nogueira,

representando a Associação Comercial de Minas Gerais; a Sra. Clebes de Souza

Lima, viúva do Dico, já citado carinhosamente aqui pelo Presidente do Mercado, que

também tem uma história - e, cumprimentando a senhora, cumprimento todas as

demais mulheres deste recinto na noite de hoje -; os Deputados aqui presentes,
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Ademir Lucas e Wander Borges, pois os vejo daqui, e os demais que já marcaram

presença, Fábio Avelar e Duarte Bechir, além do autor do requerimento, Deputado

Célio Moreira, que deu origem a esta homenagem justa, correta e merecida.

Parabéns, Deputado Célio, por este momento inspirado que V. Exa. teve de

reconhecer o Mercado Central, patrimônio de todos nós, mineiros.

Quero também distinguir uma pessoa que merece, o Sr. Vimar Clarindo, que está

ali presente. Parece que ele é o associado mais idoso. Lembraram-me de não dizer

mais velho, porque ele não gosta, mas é o mais idoso, o mais experiente. Parabéns

ao senhor pela sua presença, nesta noite, a qual engrandece a nossa solenidade.

Senhoras e senhores, imprensa, funcionários da Casa, telespectadores que nos

assistem pela TV Assembleia Legislativa, esta Casa legislativa, na condição de

representante política de todos os mineiros, tem grande satisfação em homenagear,

nesta reunião especial, uma instituição que, em outros aspectos, também representa

um pouco de todas as regiões do Estado: o Mercado Central de Belo Horizonte.

Como já foi dito, do queijo canastra aos doces, das frutas e dos legumes às ervas e

às raízes, da culinária típica aos produtos energéticos, do artesanato aos artigos

religiosos, dos cafés e dos sucos à cachaça artesanal, dos utensílios domésticos ao

comércio de animais, do tradicional ao contemporâneo, o Mercado Central é uma

síntese de tudo o que se produz em Minas e cabe no espaço de uma feira popular.

Mais do que um local de compras, composto por praticamente mais de 400 lojas, é

um autêntico centro de manifestação da cultura mineira, pela diversidade regional dos

produtos ali encontrados, pelas histórias que se contam sobre eles, pelos

personagens que circulam pelas praças e pelos corredores do nosso Mercado.

Por tudo o que oferece como centro comercial e cultural, o Mercado tornou-se uma

das maiores atrações turísticas da cidade, um ponto obrigatório de encontro de

pessoas de variadas faixas etárias, um centro de convivência de homens e mulheres

de todas as classes sociais. Por esse espaço plural passam, como já foi dito,

diariamente, cerca de 30 mil pessoas e, aos sábados, mais de 50 mil pessoas, que,

no exercício de uma profissão ou em busca de produtos para as mais diversas

necessidades ou ainda de lazer, mobilizam uma economia superior à de muitos

Municípios mineiros.
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No livro “Mercado Central”, o escritor Fernando Brant, grande mineiro, conhecido

por sua contribuição à música popular brasileira, notadamente por sua parceria com o

compositor e cantor Milton Nascimento, expressa, poeticamente, o que lhe inspira

esse ponto de encontro belo-horizontino: “É uma festa para todos os sentidos. Os

ouvidos e a mente começam a perceber que, no meio da algazarra de vozes, existem

pessoas construindo um mundo. O espetáculo belo, cheiroso, gostoso e excitante é

também humano e democrático. É a síntese mais perfeita da cultura de Minas, da

diversidade de costumes e fazeres que realçam as qualidades dessa gente

montanhesa”. Por tais características e pela atração que exerce sobre os visitantes,

quer daqui, quer de outros Estados, quer de outros países, o Mercado também já foi

tema de diversos trabalhos acadêmicos. Ressalta-se sempre neles, assim como em

diversas matérias publicadas em nossos jornais e revistas, sua importância como

vitrine dos produtos típicos de Minas, de suas tradições e costumes.

Nascido em 7/9/29, as atividades do Mercado Central no início, como dito pelo autor

do requerimento que suscitou esta homenagem, consistiam num conjunto de

barracas simples, de madeira, enfileiradas e cercadas por carroças que

transportavam principalmente produtos alimentícios para abastecimento da população

da Capital. É aquela história das coisas que, às vezes, nascem numa cidade

pequena, quase que da roça mesmo.

No decorrer de sua história, passou por diversas reformas - e o Presidente citou

algumas importantes, com a atuação de brilhantes Presidentes e homens que

ajudaram a construir essa história -, ampliou seus serviços e modernizou sua

estrutura, mas sem perder sua essência, suas características originais. Hoje oferece

aos frequentadores uma série de atrativos e todas as condições para fazerem suas

compras com conforto e segurança.

A Assembleia Legislativa de Minas congratula-se, nesta solenidade comemorativa

dos 80 anos do Mercado Central, com seu Presidente Macoud Rademacker

Patrocínio, com os demais membros de sua administração, com os comerciantes,

funcionários e todas as pessoas que contribuem para a preservação e o

aprimoramento desse patrimônio de todos os mineiros. Parabéns, Mercado Central,

pelos 80 anos de uma bela história, de muito bom gosto! Muito obrigado.
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O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, como esta reunião está sendo

transmitida para aproximadamente 300 cidades de Minas Gerais, eu gostaria de

deixar um pouquinho de água na boca dessas pessoas que acompanham pela TV

Assembleia esta homenagem ao Mercado Central. Já fui informado pelo Presidente

que, no final, vamos nos deliciar com os tira-gostos: torresminho, carninha de sol, etc.

Quero dizer aos telespectadores que o Mercado Central funciona das 7 às 18

horas, de segunda a sábado, e das 7 às 13 horas, aos domingos e feriados. Quando

chegarem a Belo Horizonte e perguntarem onde é o Mercado Central, qualquer

pessoa poderá informá-los. Ali tem o fígado acebolado, o fígado com jiló frito, a carne

de sol, não é isso, Terezinha? Ela sempre acompanha o Mercado Central, assim

como o Eduardo Costa, tomando aquela geladinha, só para tirar a poeira da garganta.

Tem ainda aquele pastelzinho e a feijoada. Então é só para dar água na boca do

pessoal e dizer para visitarem o nosso Mercado Central toda vez que vierem a Belo

Horizonte. É só essa observação, Sr. Presidente. Aliás, daqui a pouco estaremos

praticando tudo isso, com uma cervejinha gelada, companheiro rotariano, nosso

Presidente, e degustando aquelas delícias. Estou falando, e minha boca está

enchendo de água.

É só para animar o pessoal que está acompanhando. Obrigado, Presidente.

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 4, às 20 horas, nos

termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 65ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/9/2009

Presidência do Deputado Doutor Viana

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 1.309/2007; aprovação na forma do Substitutivo nº 2; prejudicialidade do

Substitutivo nº 1 - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.441/2009; aprovação
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com a Emenda nº 1 - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.480/2009;

aprovação com a Emenda nº 1 - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº

3.520/2009; aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.857/2007;

aprovação na forma do vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1 - Declarações de

voto - Questões de ordem - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Pinheiro - 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 - Braulio Braz - Carlos

Gomes - Carlos Mosconi - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró

Marra - Dimas Fabiano - 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 - Ivair

Nogueira - Jayro Lessa - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada -

Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre

João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães -

Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -

Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 9h13min, a lista de comparecimento

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

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

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

1ª Parte

Ata

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

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

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase
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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 1.309/2007, do

Deputado Sargento Rodrigues, que altera o art. 4º da Lei nº 15.757, de 4/10/2005,

que autoriza o Poder Executivo a isentar do ICMS a aquisição de automóvel para a

utilização por pessoa portadora de deficiência física, visual, mental severa ou

profunda ou autista, e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela

constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 2, que apresenta. Em votação, o Substitutivo nº 2. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Com a aprovação do Substitutivo nº 2, fica prejudicado o Substitutivo nº 1. Está,

portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 1.309/2007 na forma do

Substitutivo nº 2. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.441/2009, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar à Prefeitura Municipal de São João

Evangelista o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela

constitucionalidade do projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. A Comissão de

Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da

Comissão de Justiça. Em votação, o projeto, salvo emenda. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em

1º turno, o Projeto de Lei nº 3.441/2009 com a Emenda nº 1. À Comissão de

Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.480/2009, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itambacuri 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
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aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça. Em votação, o

projeto, salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas

e os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)

Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 3.480/2009 com

a Emenda nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 3.520/2009, do Governador do

Estado, que autoriza a abertura de crédito especial em favor da Agência de

Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte - Agência RMBH. 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 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

Segurança Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno,

com a Emenda nº 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores

inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. As

Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se 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 1.857/2007 na forma do vencido em 1º

turno, com a Emenda nº 1. À Comissão de Redação.

Declarações de Voto

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, na verdade fizemos aqui um acordo no

Plenário para agilizar a votação de projetos importantes da pauta, mas queria referir-

me particularmente ao Projeto de Lei nº 1.309/2007, do Deputado Sargento

Rodrigues. É um projeto importante que autoriza o Poder Executivo a isentar do ICMS

a aquisição de automóvel para a utilização por pessoa portadora de deficiência física,

visual, mental severa ou profunda ou autista, e dá outras providências. O projeto do
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Deputado Sargento Rodrigues estende esse benefício para adolescentes que

precisam do transporte, com a possibilidade de aquisição do veículo por intermédio

de terceiros. Então, parabenizo o Deputado Sargento Rodrigues, que altera uma lei

de minha autoria estendendo esse benefício a esse segmento. Mas quero aqui, Sr.

Presidente, fazer um apelo ao governo. Sabemos que esse tipo de isenção de ICMS

precisa de acordo, de um acerto no conselho de Secretários de Fazenda estaduais, o

Confaz. Essa Lei nº 15.757 - agradeço aos Deputados desta Casa o apoio - foi

resultado de um veto que derrubamos aqui do Sr. Governador a um projeto de minha

autoria. É impressionante como não se tem nenhuma ação política para que o Confaz

proceda a essa autorização. Minas Gerais discute o pré-sal, a Lei Kandir e a reforma

tributária. Agora, a Assembleia aprova uma lei, Deputado Adelmo, para beneficiar

pessoas com deficiência, por exemplo, um deficiente visual, uma pessoa que não

pode se locomover por conta própria, que depende de veículo para o seu transporte,

mas não vemos ações para a sua implementação. O Lula já tirou o IPI de veículos

para pessoa pobre com deficiência. Agora, aqui em Minas, a Assembleia autoriza,

mas o governo não faz nenhuma gestão. Não me venham com o argumento de que

isso prejudicará os cofres públicos, porque os recursos são poucos, e são poucas as

pessoas que utilizarão esses benefícios. Os que vão utilizá-los precisam deles. Então,

Sr. Presidente, ao parabenizar o Deputado Sargento Rodrigues, quero fazer um apelo

ao governo. A Assembleia já fez a sua parte, autorizou, aprovou a lei que trata com

isonomia as isenções. O imposto federal, Deputado Andrada, está isento. Queremos

essa isenção para o imposto estadual, pois é para pessoas com deficiência. O

Secretário de Fazenda poderia ir ao Confaz discutir e batalhar por essa questão, pois

é para beneficiar, como disse, pessoas com deficiências. Aqui mesmo, na

Assembleia, temos pessoas que estão nessa situação, que precisam levar o filho

para um tratamento diário, que precisam do veículo adaptado. Então, quero

parabenizar o Deputado Sargento Rodrigues, mas dizer que temos a obrigação de,

ao terminar essa legislatura, fazer com que essa lei saia do papel. Então, Sr.

Presidente, faço um apelo ao Governador e ao Secretário de Fazenda para

recolocarem essa questão no Confaz. Minas Gerais poderia sair na frente. São

poucas as pessoas beneficiadas com essa isenção, portanto o impacto financeiro
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será pequeno nos cofres do Estado. Há tantas isenções por aí. Às vezes, notamos

que uma multinacional quer vir para o Estado e ele faz tudo: dá terreno, abre mão de

imposto, faltando só contratar o empregado para ela. Há até um projeto aqui mais ou

menos nessa área, mas não vou abordá-lo. Para beneficiar a pessoa com deficiência,

dizem que depende do Confaz, é um jogo de empurra-empurra. A lei foi aprovada,

mas depende do Conselho. Porém, em muitas matérias, quando o Estado quer, ele

resolve. Votei favoravelmente, porque é um projeto importante. O Deputado Sargento

Rodrigues está de parabéns mais uma vez. E solicito ao Líder de Governo e aos

parlamentares que façam o Governador cumprir essa lei.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, quero iniciar minha declaração de

voto cumprimentando o Deputado André Quintão, como sempre muito sensato,

equilibrado e, obviamente, para quem teve essa primeira iniciativa, dotado também de

muita sensibilidade. Quero sugerir a V. Exa. que, neste momento - a minha

assessoria está aqui ao lado -, elaboremos um requerimento, cuja autoria seria deste

Deputado e de V. Exa., para que promovamos uma audiência pública na Comissão

de Fiscalização Financeira e Orçamentária desta Casa. Não é possível que o governo

do Estado não tenha essa sensibilidade. Não é possível que o Secretário não tenha

essa sensibilidade. Estou convicto de que o Governador tem essa sensibilidade. Mas

o Estado é gigantesco, Deputado André. Talvez situações de menor monta como

essa não cheguem ao Governador, por tratar-se de uma lei que atinge um número

pequeno de pessoas. Mas posso afiançar ao Governador e ao Secretário de

Fazenda, Sr. Cirineu, que essa proposta autorizativa permite a pessoas que têm

deficiências realmente usufruírem dessa isenção de ICMS na aquisição de veículo.

Todos sabemos que uma pessoa com determinada deficiência física precisa de

alguém para levá-la de um lado para outro, para tocar a sua vida. Além de possuir

uma deficiência, o deficiente precisa de uma pessoa que, para ajudá-la, certamente

necessitará de um veículo. Portanto, Deputado André Quintão, vamos apresentar o

requerimento e convidar o Secretário de Fazenda e os representantes do Confaz para

realizarmos essa discussão na Comissão. É claro que, para esta audiência pública,

vamos trazer também as pessoas que necessitam alcançar esse benefício. Creio que

o Governador é uma pessoa sensível e imediatamente chamará para si essa decisão.
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Essa decisão que se joga para o Confaz é política. Uma vez tendo o Governador

tomado conhecimento e entendido o objetivo da proposta, não tenho dúvida de que

vai colocá-la em prática e regulamentá-la de imediato, porque a lei o autoriza, e, por

decreto, ele pode assim determinar que se proceda. Entendo, Deputado Doutor

Viana, que teremos essa tranquilidade. Mas é claro que o nosso papel, como

parlamentar, não é só legislar, mas fiscalizar, mediar, cobrar e proporcionar, também

por meio de audiências, que os atores envolvidos em determinada questão sejam

chamados à responsabilidade, para discutir e opinar sobre aquele tema. Precisamos

abraçar essa questão com alma e com todas as energias. Sabemos - e V. Exa.,

Deputado Doutor Viana, é um homem que lida na área da medicina há muitos e

muitos anos - o que é essa situação, o que é a pessoa ter essa deficiência, não poder

se locomover e depender de outra pessoa, que, muitas vezes, também não tem

condições financeiras. Acredito que esse requerimento, assinado por mim e pelo

Deputado André Quintão, virá em boa hora.

O Sr. Presidente - A Presidência também é sensível aos projetos de lei e ao

requerimento que os Deputados Sargento Rodrigues e André Quintão assinarão para

discutir essa questão e beneficiar esse segmento sofrido e que tanto precisa da

sociedade.

Questões de Ordem

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, desejo apenas parabenizar o

boletim nacional de assuntos lotéricos que completou, nessa última semana, oito

anos. Foram mais de 2.115 edições que trouxeram todos os informativos sobre os

assuntos ligados às loterias estaduais de todo o Brasil e à Loteria Federal. Gostaria

de parabenizar a empresa Magnho, de São Paulo, uma empresa que vem mostrando

seu trabalho no mercado e também descobriu o chavão da internet no noticiário

diário. O boletim relata todos os acontecimentos de todos os Estados, todas as

notícias que estão em todos os jornais e emissoras de tevê e rádio do Brasil,

informando as loterias, os Presidentes das loterias, as autarquias e todos os Estados.

Ele é o maior informativo de assuntos lotéricos do Brasil e está agora completando

seus oito anos, e não poderia deixar de, hoje, registar e dar os parabéns ao Magnho

José, seu editor-geral. Parabéns ao Boletim de Notícias Lotéricas pelos seus oito
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anos. Obrigado.

O Deputado Weliton Prado - Quero cumprimentar todos e todas e dizer que, ontem,

participamos da sabatina feita aos indicados para participar da agência de água e

esgoto do nosso Estado. Questionamos o processo, que foi totalmente arbitrário e

não deu espaço para o debate e, aliás, para a exposição das ideias dos sabatinados.

Não precisava disso, o que constrangeu, aliás, os sabatinados. Cada Deputado teve

apenas cinco minutos para formular suas perguntas e os sabatinados dez minutos

para respondê-las. Então, questionamos a condução dos trabalho pelo Presidente da

Comissão, o que infelizmente deixa a entender aquilo que denunciamos da tribuna da

Assembleia: a agência foi criada para aumentar o valor da tarifa de água no Estado

de Minas Gerais. Infelizmente ela não foi criada para fazer a fiscalização, e há muita

coisa para ser fiscalizada. Para se dar um exemplo, eu estive, no final de semana, em

Nova Contagem, uma região com mais de 100 mil pessoas e que tem uma estação

de tratamento. O mau cheiro é tanto que, às vezes, as pessoas não conseguem nem

fazer suas refeições. Ele causa, aliás, problemas de saúde, e lembro que a estação,

só com 30% da sua operação, já está desse jeito. Imaginem quando chegarem a

50%, a 60% ou 100% da sua capacidade de operação. Como será? O mau cheiro

exalado é muito grande na cidade de Contagem, mais especificamente em Nova

Contagem, que tem um movimento muito forte, o movimento Acorda Nova Contagem.

Realmente a população está mobilizada. Fizemos essas solicitações. Aliás, esse

seria o papel da agência: fiscalizar as cidades nas quais a população paga pelo

tratamento de esgoto que não existe; fiscalizar os contratos não cumpridos pela

Copasa e analisar as planilhas de custo. Também questionamos se a agência não

teria a independência que deveria, porque as indicações foram feitas pelo

Governador, que, aliás, apresentou um assessor especial que, desde 2003, trabalha

no governo. Pergunto: esse assessor fará o que quer o governo e a Copasa ou aquilo

que o povo precisa e a lei manda? Deixamos esse questionamento. Essa agência

seria realmente muito importante, caso fosse criada nos moldes da Lei nº 11.445.

Ontem denunciamos e apresentamos provas de que o Presidente da Copasa, em

entrevista ao jornal “Estado de Minas”, no final da semana, afirmou que haverá

reajuste nos índices anunciados no início do ano. Como o Presidente pode anunciar
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um reajuste, se, antes, a agência teria de analisar essa necessidade? Ele poderia

dizer que a Copasa solicitaria aquele índice, mas a agência teria de aceitá-lo ou não.

Contudo, o Presidente da Copasa já afirmou isso, demonstrando ingerência daquela

instituição e do governo. É a raposa tomando conta do galinheiro. Realmente, ficamos

indignado com isso. É prova do que denunciamos da tribuna, ou seja, que o objetivo

da criação da agência é aumentar mais e mais a tarifa de água em nosso Estado, que

já é muito cara. Apresentamos esse questionamento, pois a Assembleia Legislativa

não precisava disso. Ela poderia realizar uma sabatina de forma democrática. A cada

dia, poderíamos sabatinar um Diretor da agência, para conhecermos a sua

capacidade e potencialidade, mas, infelizmente, isso não aconteceu. A nossa

caravana continua com muita força e terá ainda mais ao percorrermos a Região

Metropolitana. Temos visitado o comércio e conversado com entidades, associações

e igrejas, para fortalecermos esse trabalho contra as tarifas abusivas em nosso

Estado, tanto da Cemig quanto da Copasa. A agência foi criada porque, desde 2007,

impetramos ações na Justiça, para questionar os aumentos abusivos e ilegais da

Copasa. Em janeiro deste ano, conseguimos uma liminar na Justiça que proibiu o

aumento do valor da água. A Copasa, não satisfeita, recorreu da decisão no Superior

Tribunal de Justiça, onde perdeu, pois não provou a necessidade do aumento. Como

o aumento está proibido até hoje, o governo enviou um projeto para a criação da

agência, a fim de se adaptar à Lei nº 11.445, no intuito de aumentar o valor da conta

da água. Mas a agência não deveria servir para isso, e sim para fiscalizar e defender

o consumidor e os interesses do povo. Infelizmente, a agência foi criada em nosso

Estado para homologar as vontades do governo. Gostaria de acreditar nos Diretores

que tiveram os seus nomes aprovados hoje. Espero estar enganado, espero que

cumpram a sua função e não aumentem o valor da água. Espero também que, ao

analisarem a planilha, possam pedir a redução do preço, diante dos grandes lucros

que a Copasa teve nos últimos anos.

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

hoje, às 20 horas, e convocando as Deputadas e os Deputados para a ordinária
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também de hoje, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 19.168, EM

19/8/2009

Às 14h29min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ronaldo

Magalhães, Wander Borges e Vanderlei Miranda (substituindo o Deputado Gilberto

Abramo, por indicação da Liderança do PMDB), membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente “ad hoc”, Deputado Ronaldo Magalhães,

declara aberta a reunião e esclarece que não há ata a ser lida por se tratar da

primeira reunião desta Comissão. A Presidência informa que a reunião se destina a

eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a designar o relator. O Presidente

determina a distribuição das cédulas de votação e convida o Deputado Vanderlei

Miranda para atuar como escrutinador. Apurados os votos, são eleitos, por

unanimidade, os Deputados Ronaldo Magalhães e Wander Borges para os cargos de

Presidente e Vice-Presidente, respectivamente. O Deputado Wander Borges é

empossado para o cargo de Vice-Presidente e, a seguir, empossa o Deputado

Ronaldo Magalhães no cargo de Presidente. Na oportunidade, a Presidência designa

o Deputado Wander Borges para relatar a matéria. Cumprida a finalidade da reunião,

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

Comissão para a próxima reunião extraordinária conforme edital a ser publicado,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1º de setembro de 2009.

Ronaldo Magalhães, Presidente - Wander Borges - Lafayette de Andrada.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 20/8/2009

Às 9h43min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Eros Biondini,

Antônio Carlos Arantes e Inácio Franco (substituindo o Deputado Fábio Avelar, por

indicação da Liderança do BPS), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Eros Biondini, declara aberta a reunião e,
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em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Antônio Carlos Arantes,

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

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

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão. Passa-se à 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 3.423/2009 (relator: Deputado Fábio Avelar), que recebeu parecer

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

Requerimentos nºs 4.337, 4.369 e 4.371/2009. 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, 3 de setembro de 2009.

Tenente Lúcio, Presidente - Fábio Avelar - Eros Biondini.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE AS INDICAÇÕES 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, EM 25/8/2009

Às 15h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fahim Sawan,

Getúlio Neiva, Carlos Mosconi e Fábio Avelar, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Getúlio Neiva, declara aberta a

reunião e informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião da

Comissão, que se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a designar o

relator. Prosseguindo, a Presidência determina a distribuição das cédulas de votação,

devidamente rubricadas, e convida o Deputado Fábio Avelar para atuar como

escrutinador. Apurados os votos, são eleitos Presidente e Vice-Presidente,

respectivamente, os Deputados Fahim Sawan e Getúlio Neiva, ambos com quatro

votos. Na condição de Presidente “ad hoc”, o Deputado Getúlio Neiva empossa o
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Deputado Fahim Sawan no cargo de Presidente. Este, por sua vez, empossa o

Deputado Getúlio Neiva no cargo de Vice-Presidente. Em seguida, a Presidência

designa o Deputado Carlos Mosconi como relator da indicação do nome do Sr.

Octávo Elísio Alves de Brito e o Deputado Fábio Avelar como relator da indicação dos

nomes dos Srs. Antônio Maurício Fortini e Teodoro Alves Lamounier. Cumprida a

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

que a próxima reunião será convocada por meio de edital, determina a lavratura da

ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1º de setembro de 2009.

Fahim Sawan, Presidente - Getúlio Neiva - Fábio Avelar - Padre João - Carlos

Mosconi.

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 26/8/2009

Às 10h34min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

os Deputados Ruy Muniz, Carlin Moura e Dalmo Ribeiro Silva, 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 Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

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

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta

e a deliberar sobre proposições da Comissão e comunica o recebimento de

correspondência do Departamento de Fitoterapia da Universidade Federal de Viçosa,

informando sobre a realização do 7º Encontro de Homeopatia e Terapêuticas

Naturais; e de correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, em 13/8/2009, da

Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento e Gestão, e do Sr. Marcos Donizetti

da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Muzambinho. O Presidente acusa o

recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados

a seguir: Projetos de Lei nºs 3.476/2009 (Deputado Ruy Muniz) e 3.517/2009

(Deputado Deiró Marra), em turno único, e 2.997/2009 (Deputada Gláucia Brandão),

no 1º turno. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
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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

4.380; 4.382; 4.395; 4.411 e 4.413/2009. Submetido a discussão e votação, é

aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 3.308/2009. 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 Ana Maria Resende em que solicita seja

realizada reunião de audiência pública para debater a qualidade do ensino e a

regularização dos cursos de educação a distância da Fundação Universidade do

Tocantins - Unitins - bem como os impasses ocorridos atualmente; do Deputado Almir

Paraca em que solicita seja realizada visita técnica à Faculdade Cidade de João

Pinheiro, seguida de reunião de audiência pública no Município de João Pinheiro,

para esclarecer a atual situação daquela instituição de ensino junto à Secretaria de

Educação Superior - Sesu -, do Ministério da Educação; do Deputado Sargento

Rodrigues em que solicita seja encaminhada ao Cabo PM Luciano Marcos

Fernandes, nº 101.165-9, lotado no 49º Batalhão, em Belo Horizonte, e integrante da

equipe de “tae-kwon-do” da PMMG, manifestação de aplauso por ter se classificado

em segundo lugar no 6º Festival Intercontinental de Tae-kwon-do, disputado em

Recife, e por ter se classificado para disputar o Campeonato Brasileiro, em Fortaleza;

do Deputado Ruy Muniz em que solicita sejam realizadas reuniões de audiência

pública para debater a terceirização do fornecimento de merenda nas escolas

municipais em Minas Gerais; no Município de Montes Claros, para debater a

implantação do restaurante popular da Unimontes, bem como a eleição direta para

Reitor e Vice-Reitor daquela instituição, conforme pervisto no Projeto de Lei nº

1.968/2007, em tramitação nesta Casa; e para debater a situação das Fundações

Educacionais em Minas Gerais; e do Deputado Carlin Moura em que solicita seja

realizada reunião de audiência pública no Município de Contagem para debater o

financiamento e a responsabilidade do Estado e do Município na manutenção do

ensino médio. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

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

ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 2 de setembro de 2009.

Ruy Muniz, Presidente - Gláucia Brandão - Deiró Marra.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 26/8/2009

Às 14h38min, 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 da Deputada Ana Maria

Resende, dispensa a leitura da ata da reunião 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 566, 702, 896/2007, 3.440/2009, 2.859/2008, 3.162,

3.176, 3.266, 3.346, 3.398, 3.409, 3.410, 3.413, 3.414, 3.415, 3.416, 3.422, 3.425,

3.426 e 3.427/2009 (Deputada Ana Maria Resende); 3.428, 3.434, 3.435, 3.446,

3.447, 3.451, 3.453, 3.454, 3.455, 3.457, 3.458, 3.459, 3.460, 3.463, 3.467, 3.468,

3.469, 3.471, 3.472 e 3.473/2009 (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 566, 702, 896/2007 e 3.440/2009 (relatora: Deputada Ana Maria Resende).

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 2.859/2008, 3.162, 3.176, 3.266, 3.346, 3.398, 3.409, 3.410,

3.413, 3.414, 3.415, 3.416, 3.422, 3.425, 3.426 e 3.427/2009 (relatora: Deputada Ana

Maria Resende); 3.428, 3.434, 3.435, 3.446, 3.447, 3.451, 3.453, 3.454, 3.455, 3.457,

3.458, 3.459, 3.460, 3.463, 3.467, 3.468, 3.469, 3.471, 3.472 e 3.473/2009 (relator:

Deputado Ademir Lucas). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
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reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de setembro de 2009.

Ronaldo Magalhães, Presidente - Ademir Lucas - Dimas Fabiano.

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 26/8/2009

Às 15h6min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Guedes,

Ademir Lucas, Carlos Gomes (substituindo a Deputada Cecília Ferramenta, por

indicação da Liderança do PT) e Tenente Lúcio (substituindo o Deputado Sebastião

Helvécio, por indicação da Liderança do PDT), membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Paulo Guedes, 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. 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

4.394/2009. 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 Pimenta em que

solicita seja realizada audiência pública no Município de Montes Claros, destinada a

debater a queda da receita dos Municípios mineiros em razão da crise econômica e

financeira e o consequente desequilíbrio diante da Lei de Responsabilidade Fiscal;

Ademir Lucas em que pleiteia seja solicitada ao Superintendente Regional da Caixa

Econômica Federal de Minas Gerais cópia dos contratos celebrados, por meio do

programa Minha Casa, Minha Vida, para a construção de unidades habitacionais no

Município de Contagem; Carlos Gomes e Cecília Ferramenta (3) em que solicita seja

realizada audiência pública no Município de Bom Despacho com a finalidade de

debater os benefícios e os impactos do programa habitacional do governo federal

Minha Casa, Minha Vida na região Centro-Oeste do Estado; seja realizada visita à
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empresa de telefonia Oi com o objetivo de viabilizar a instalação de rede de telefonia

móvel nos distritos do Município de Caratinga e o acesso dos habitantes do Município

de Ubaporanga ao número de emergência 190; e seja realizada visita ao Promotor de

Justiça do Município de Caratinga para obter informações sobre a ação civil pública

que trata da desapropriação de área destinada à construção das unidades

habitacionais de interesse social para o programa Minha Casa, Minha Vida. Cumprida

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de setembro de 2009.

Ademir Lucas, Presidente - Wander Borges - Carlos Gomes.

ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

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

27/8/2009

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Leite,

Tenente Lúcio e Durval Ângelo, 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

matéria constante na pauta e discutir e votar proposições da Comissão e comunica o

recebimento da seguinte correspondência: Ofícios da Sra. Patricia Porto, Gerente-

Geral de Rádio e TV da ALMG, informando que a TV Assembleia tomou as

providências necessárias para divulgar, a partir desta sexta-feira, dia 28, a campanha

publicitária referente ao “Disque Denúncia 181”, conforme requerimento dos

Deputados desta Comissão e outros; e do Deputado Rômulo Veneroso, justificando

sua ausência na reunião anterior desta 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 do Projeto de Lei nº 1.857/2007, no 2º turno, na forma do

vencido no 1º turno com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Tenente Lúcio). Cumprida
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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, 1º de setembro de 2009.

João Leite, Presidente - Rômulo Veneroso.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 27/8/2009

Às 16h45min, comparece na Associação Comercial e Industrial de Montes Claros -

ACI - o Deputado Célio Moreira, membro da supracitada Comissão. Estão presentes,

também, os Deputados Carlos Pimenta e Doutor Viana. Havendo número regimental,

o Presidente, Deputado Célio Moreira, declara aberta, dispensa a leitura da ata da

reunião anterior, dá-a por aprovada e solicita aos Deputados presentes que a

subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a realizar audiência

pública para obter explicações do DNIT sobre a programação de restauração da BR-

135. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Álvaro

Campos Carvalho, Chefe de Serviço de Engenharia, representando o Sr. Sebastião

Donizete de Souza, Superintendente Regional do Departamento Nacional de

Infraestrutura de Transporte - DNIT-MG; Valmir Morais de Sá, Presidente da

Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene - Amams -; Geraldo Eustáquio

Andrade Drumond, Presidente da Associação Comercial Industrial e de Serviços de

Montes Claros - ACI -; José Barros Júnior, Supervisor da unidade local em Sete

Lagoas - DNIT-MG; Antônio Péricles Lobo, Supervisor da unidade local em Montes

Claros - DNIT-MG; José Napoleão Garcia, Gerente do Contrato do Consórcio: Egesa,

Conserva de Estradas - lote 1; Valdir Borges, Gerente do Contrato do Consórcio:

Estacon, Pavotec, Triunfo - lote 2; Antônio Augusto Caixeta, Gerente do Contrato do

Consórcio: Barbosa Melo, Fidens, Aterpa - lote 3; Edgard Santos Filho, Secretário

Municipal de Indústria e Comércio de Montes Claros; Athos Mameluque, Presidente

da Câmara Municipal de Montes Claros, que são convidados a tomar assento à

mesa. A Presidência concede a palavra aos Deputados Carlos Pimenta e Doutor

Viana, autores do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
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iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas

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

notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

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

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2009.

Gustavo Valadares, Presidente - Lafayette de Andrada - Ivair Nogueira.

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 1º/9/2009

Às 9h43min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Chico Uejo, Padre João e Délio Malheiros (substituindo o Deputado Sebastião

Costa, por indicação da Liderança do BPS), 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 e acusa o recebimento

das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:

Projetos de Lei nºs 3.657/2009 (Deputado Sebastião Costa); 3.655 e 3.660/2009

(Deputado Delvito Alves); 3.659/2009 (Deputado Gilberto Abramo); 2.741/2008

(Deputado Padre João); 3.658/2009 (Deputado Chico Uejo) e 3.654/2009 (Deputado

Ronaldo Magalhães). 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, no 1º turno, cada

um por sua vez, os pareceres pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos

Projetos de Lei nºs 2.866/2008 com as Emendas nºs 1 a 3 (relator: Deputado Délio

Malheiros, em virtude de redistribuição); e 3.157/2009 (relator: Deputado Chico Uejo,

em virtude de redistribuição). O parecer sobre o Projeto de Lei nº 3.501/2009, no 1º

turno, deixa de ser apreciado em virtude de prorrogação de prazo regimental

solicitada pelo relator, Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Submetido a discussão e

votação, é aprovado, no 1º turno, o parecer pela inconstitucionalidade, ilegalidade e
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antijuridicidade do Projeto de Lei nº 3.522/2009 (relator: Deputado Padre João, em

virtude de redistribuição). O Projeto de Lei nº 3.619/2009 é retirado da pauta,

atendendo a requerimento do Deputado Chico Uejo, aprovado pela Comissão. Passa-

se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

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

aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os pareceres pela

constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos Projetos de Lei nºs 1.911/2007 e

3.606/2009 (relator: Deputado Chico Uejo, o primeiro em virtude de redistribuição);

3.400/2009 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 3.620/2009

na forma do Substitutivo nº 1 e 3.622/2009 (relator: Deputado Délio Malheiros, em

virtude de redistribuição); e 3.623 e 3.626/2009 (relator: Deputado Padre João, em

virtude de redistribuição). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

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

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos em que se solicita

sejam baixados em diligência ao autor os Projetos de Lei nºs 3.625 e 3.604/2009; ao

DER-MG o Projeto de Lei nº 3.624/2009 e ao autor e ao DER-MG o Projeto de Lei nº

3.608/2009. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva (2) em que solicita seja

encaminhado ofício ao Governador do Estado e ao Vice-Governador do Estado,

solicitando atenção quanto às reivindicações apresentadas pela Defensoria Pública

do Estado, e seja formulada manifestação de apoio ao Conselho de Justiça Federal

visando à instalação de uma Vara da Justiça Federal na Comarca de Itajubá; e Délio

Malheiros em que solicita seja formulada manifestação de pesar aos familiares do

Desembargador Edelberto Lellis Santiago, em razão do seu falecimento. Cumprida a

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

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, a ser

realizada às 20h15min, do dia 1º/9/2009, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 1º de setembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João - Ronaldo Magalhães - Sebastião

Costa.
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ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 1º/9/2009

Às 15h13min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jayro Lessa,

Juarez Távora, Lafayette de Andrada, Ademir Lucas (substituindo o Deputado Zé

Maia, por indicação da Liderança do BSD) e Sebastião Costa (substituindo o

Deputado Inácio Franco, por indicação da Liderança do BPS), membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Jayro

Lessa, 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: dos Srs. Wilson Dornelas Rodrigues, Presidente

da Câmara Municipal de Monte Carmelo; Aluísio Guimarães Ferreira,

Superintendente de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas da Agência

Nacional de Águas - ANA (substituto); Helinton José Rocha, Secretário de

Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo do Ministério da Agricultura,

Pecuária e Abastecimento (substituto); Júlio César de Araújo Nogueira, Secretário

Executivo do Ministério da Integração Nacional (substituto); Luiz Cláudio Monteiro

Morgado, Coordenador-Geral de Finanças, Convênios e Contabilidade da

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério do

Desenvolvimento Agrário; Rodolfo Guimarães Filho, Superintendente de Apoio à

Infraestrutura Municipal da Secretaria de Transportes e Obras Públicas (2)

(27/8/2009); e Leonardo Vinhas Ciacci, Presidente da Câmara Municipal de Varginha

(28/8/2009). 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. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º

turno, do Projeto de Lei nº 3.255/2009 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de

Constituição e Justiça (relator: Deputado Zé Maia). Cumprida a finalidade da reunião,

a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
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Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de setembro de 2009.

Zé Maia, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Inácio Franco - Ademir Lucas.

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

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

1º/9/2009

Às 20h20min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Padre João, Ronaldo Magalhães e Sebastião Costa, membros da supracitada

Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Fahim Sawan, Carlos Mosconi e

Lafayette de Andrada. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento

do Deputado Sebastião Costa, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

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

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta

e, a seguir, suspende a reunião para que possa ser reaberta a Comissão Especial

para Emitir Parecer sobre a Indicação dos Nomes dos Srs. Octávio Elísio Alves de

Brito, Antônio Maurício Fortini e Teodoro Alves Lamounier para os Cargos de Diretor

da Arsae-MG. Reabertos os trabalhos, passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

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

sujeitas à apreciação do Plenário. Nos termos do art. 136, § 3º, do Regimento Interno,

o relator, Deputado Sebastião Costa, requer seja distribuído o avulso do parecer

sobre o Projeto de Lei nº 3.619/2009, que conclui pela constitucionalidade, legalidade

e juridicidade. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

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

extraordinária, a ser realizada no dia 2/9/2009, às 9h30min, determina a lavratura da

ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de setembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo - Padre João - Ronaldo Magalhães -

Sebastião Costa.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.539/2009

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria da Deputada Cecília Ferramenta, o projeto de lei em tela visa a declarar

de utilidade pública a Corporação Musical Nossa Senhora do Bom Despacho, com

sede no Município de Bom Despacho.

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. Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria,

nos termos do art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.539/2009 pretende declarar de utilidade pública a Corporação

Musical Nossa Senhora do Bom Despacho, com sede no Município de Bom

Despacho, que possui como finalidade a disseminação da arte musical.

Na consecução de seus objetivos, a entidade entretém a população em geral por

meio de apresentações públicas e participa de eventos cívicos e culturais; firma

convênios com órgãos públicos e privados para subsidiar suas iniciativas.

Dessa maneira, a instituição coopera para o aprimoramento cultural da

comunidade.

Esclareça-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, 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 3.539/2009,

em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 8 de setembro de 2009.

Juninho Araújo, relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.519 /2009
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Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.519/2009, de autoria do Deput ado Ronaldo Magalhães, que

declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Itabira

– Consep Central –, com sede nesse Município, 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° 3.519/2009

Declara de utilidade pública a entidade Conselho Comunitário de Segurança Pública

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

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Conselho Comunitário de

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

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

Sala das Comissões, 2 de setembro de 2009.

Dimas Fabiano, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ronaldo Magalhães.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 10 DE SETEMBRO DE 2009

ATAS

ATA DA 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 8/9/2009

Presidência dos Deputados José Henrique e Ademir Lucas

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

do Deputado Durval Ângelo; aprovação - Questão de ordem - 2ª Fase (Grande

Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 3.719 a 3.733/2009 -

Requerimentos nºs 4.522 a 4.551/2009 - Requerimentos dos Deputados Almir Paraca

e Carlin Moura e Zé Maia (2) - Comunicações: Comunicação do Deputado Tiago

Ulisses - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Dinis Pinheiro, Dalmo Ribeiro

Silva, Paulo Guedes e Ademir Lucas - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de

Inscrições - Comunicação da Presidência - Votação de Requerimentos:

Requerimentos do Deputado Zé Maia (2); aprovação - Questões de ordem -

Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - José Henrique - Weliton Prado - Dinis Pinheiro - Sargento

Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Ana Maria

Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Braulio Braz -

Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Cecília Ferramenta - Célio Moreira -

Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves -

Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Duarte Bechir - Durval Ângelo -

Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - 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 - Padre João -

Paulo Guedes - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela

Reis - Ruy Muniz - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei

Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia - Zezé Perrella.
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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 Sargento Rodrigues, 3º-Secretário, nas funções de 2º-Secretário,

procede à leitura da ata da reunião anterior.

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discutir, o Deputado

Durval Ângelo.

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

como podem perceber, na última reunião desta Assembleia, eu trouxe uma

informação da reunião da Comissão de Direitos Humanos, de uma situação ocorrida

na semana passada, que tratou do preconceito em relação à gripe influenza A,

causada pelo vírus H1N1. Também trouxe aqui a informação de que havíamos

debatido a questão do Colégio Marista em uma bela reunião que envolveu alunos,

professores e a direção da escola. Falei também que, como fruto de preconceito, a

Prefeitura de Oliveira havia proibido a realização da festa do Congado naquela

cidade. Essa festa acontece há mais de 200 anos, mas, pela primeira vez, não

ocorreria. Naquele momento, afirmei que o caso indicava uma intolerância religiosa,

porque outras festas aconteceram, cultos católicos e evangélicos não foram

proibidos. Uma manifestação cultural, religiosa, de matriz cristã e africana, estava

sendo impedida de acontecer naquela cidade. Quem esteve na reunião da Comissão

de Direitos Humanos viu que a Comissão se colocou à disposição para acionar a

Defensoria Pública e tentar uma liminar a fim de que a festa tivesse início no sábado

e terminasse no dia 13. Agradeço aos Srs. Belmar Azze Ramos, Defensor-Geral do

Estado, que imediatamente se colocou à disposição; e Gustavo Gorgozinho,

Coordenador do Núcleo de Direitos Humanos, que esteve em Oliveira e entrou com
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uma ação pedindo uma liminar para que a festa acontecesse e esse gesto de

intolerância e preconceito não ocorresse. Pois bem, a Juíza local não concedeu a

liminar.

O Sr. Presidente - Indago ao Deputado Durval Ângelo se irá solicitar alguma

retificação na ata.

O Deputado Durval Ângelo - Sim: a retificação que vou pedir é que isso seja

incluído na ata. Ao final, vou afirmar isso.

O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita, dou a ata por aprovada.

Questão de Ordem

O Deputado Durval Ângelo - Vou falar tudo novamente porque me senti

interrompido de forma autoritária.

O Sr. Presidente - Informo ao Deputado que estou cumprindo o Regimento Interno.

V. Exa. não estava discutindo a ata...

O Deputado Durval Ângelo - Estava discutindo a ata, sim. E quero que essas

palavras... Quero que se inclua na ata o que vou falar aqui, a notícia que vou trazer

ao Plenário. Se não puder ser nessa, que seja na próxima, que será lida hoje à noite,

lembrando que à noite estarei aqui, atento, para fazer a questão de ordem. Então,

gostaria de dar ciência ao Plenário que na última sexta-feira a Juíza local,

infelizmente, não concedeu a liminar para que a Festa do Rosário se realizasse na

cidade de Oliveira. Isso é um absurdo, até porque outras festas tiveram liminares,

outras festas receberam da Justiça local um procedimento diferente. A Defensoria

Pública recorreu ao Tribunal de Justiça, e no sábado, por volta das 17 horas,

17h30min, o Desembargador Edvaldo Jorge, com grande sensibilidade e uma postura

correta do ponto de vista das orientações da Organização Mundial da Saúde sobre o

combate à gripe influenza, concedeu a liminar. E à noite realizou-se a Festa do

Rosário, a festa de Nossa Senhora do Rosário, dos congadeiros, com mais de mil

pessoas seguindo o boi que abriu a festa. No domingo recebi um telefonema da

cantora Titane, que disse que essa foi a mais bonita festa dos últimos anos naquela

cidade. Então, quero louvar a sensibilidade do Judiciário de Minas Gerais, do Tribunal

de Justiça e do Desembargador de plantão, que nos possibilitou a realização dessa

bela festa, evitando-se um confronto com a polícia, porque, como no tempo da
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escravidão, quando a festa tinha que ser feita às escondidas, os congadeiros iriam

colocar os ternos na ruas e fazer a festa. Mas essa sensibilidade do Judiciário,

considerando o princípio fundamental de razoabilidade, impediu que isso

acontecesse. Ou seja, prevaleceu o bom senso do Judiciário e a preocupação com a

tolerância religiosa, e tivemos a mais bela festa. Na última semana fomos acusados

de fazer politicagem rasteira ao receber os congadeiros na Comissão de Direitos

Humanos, para denunciarem o preconceito; também em microfone desta Casa fomos

acusados de estar fazendo politicagem. Portanto, quero deixar bem claro que este

Deputado não tem nenhum voto na cidade de Oliveira, como em muitas cidades em

que a Comissão de Direitos Humanos tem estado presente. Ou seja, esse não tem

sido o critério adotado pelos membros, mas certamente fazemos a política pelos

direitos Humanos. Aliás, como Presidente da Comissão de Direitos Humanos, isso é

minha obrigação. Então, Sr. Presidente, como essas palavras não podem constar na

ata anterior, gostaria que constassem, na íntegra, na ata de hoje à noite, ressaltando-

se essa grande vitória que a Comissão de Direitos Humanos acompanhou. Vamos

trazer os congadeiros para uma audiência na Comissão de Direitos Humanos, para

discutirmos de forma mais ampla em Minas Gerais a questão do preconceito que

existe em relação a religiões e manifestações culturais de matrizes africanas. No caso

que expus, o Poder Judiciário impediu que esse preconceito acontecesse. Obrigado.

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 3.719/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de São Gonçalo do Bação,

com sede no Município de Itabirito.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária de São

Gonçalo do Bação, com sede no Município de Itabirito.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Sala das Reuniões, 8 de setembro de 2009.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: A Associação Comunitária de São Gonçalo do Bação, com sede no

Município de Itabirito, é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, que desenvolve

importante trabalho comunitário, de fins assistenciais, voltado para pessoas carentes,

além de promover atividades culturais e educacionais e de incentivar a prática do

lazer e do turismo.

A sua Diretoria é constituída por pessoas de reconhecida idoneidade, que

desenvolvem atividades voluntariamente. Além disso, a Associação Comunitária de

São Gonçalo do Bação está em pleno e regular funcionamento há mais de um ano.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos 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 3.720/2009

Dá a denominação de Rodovia Miguel Pereira da Silva ao trecho da Rodovia LMG-

655 que liga o Município de Botumirim ao entrocamento com a Rodovia MG-307.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominado Rodovia Miguel Pereira da Silva o trecho da Rodovia

LMG-655 que liga o Município de Botumirim ao entrocamento com a Rodovia MG-

307.

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

Sala das Reuniões, 8 de setembro de 2009.

Ana Maria Resende

Justificação: Miguel Pereira da Silva, nascido em 29/9/28 no Município de

Botumirim, começou a trabalhar muito cedo e sempre lutou para viver dignamente.

Viajou por vários Estados brasileiros, trabalhando na lavoura. Casou-se em 1952

com Geralda Gonçalves Oliveira, com quem viveu 45 anos e teve 10 filhos.

Até 1960 trabalhou em fazendas, no comércio e como motorista de caminhão.
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Prestou serviço à empreiteira que construiu a ponte sobre o Rio Itacambiraçu, ligando

Botumirim a Barrocão, sem passar por Grão-Mogol, diminuindo, em media, o trajeto

entre Botumirim e Montes Claros em 40km.

Durante anos serviu a comunidade de Botumirim de forma honrada, pois sempre foi

exemplo de honestidade e respeito. Foi Vice-Prefeito, Vereador, fazendeiro,

comerciante e caminhoneiro, prestando ao Município relevantes serviços.

Todos os botumirinenses que tiveram a honra de conviver com o homenageado

guardam dele uma lembrança carinhosa, pois sempre puderam contar com sua

honestidade, generosidade, amizade, seu companheirismo, espírito de luta e sua

sabedoria. Mesmo sem estudo era de fato um grande sábio, ou seja, um grande

homem. Faleceu em 7/9/2004, deixando muitas saudades.

Portanto, é justo e oportuno homenagear essa pessoa de reputação ilibada e que

prestou relevantes serviços à região.

Conto, portanto, com o apoio dos nobres colegas 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 3.721/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Sagarana -

Ambasa -, com sede no Município de Cordisburgo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

Sagarana - Ambasa -, com sede no Município de Cordisburgo.

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

Sala das Reuniões, 8 de setembro de 2009.

Célio Moreira

Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade pública a

Associação dos Moradores do Bairro Sagarana - Ambasa -, entidade sem fins

lucrativos, que tem por finalidade promover o bem de todos os associados e

moradores de sua área de abrangência e o desenvolvimento socioeconômico das
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comunidades assistidas. Trabalha na defesa das gestantes, crianças e dos idosos,

incluindo ações de combate à fome e à pobreza, além de incentivar a participação de

todos na luta por seus direitos.

No desenvolvimento de suas atividades não faz distinção quanto à religião, cor,

sexo ou condição social das pessoas assistidas e observa os princípios da legalidade,

impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiência.

Insta pontuar que a Associação encontra-se em pleno e regular funcionamento há

mais de um ano e sua Diretoria é constituída de pessoas idôneas e não remuneradas

pelas funções que exercem, atendendo, desta forma, os requisitos legais.

Por ser justo o objetivo deste 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 3.722/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Voluntários de Assistência à Criança

- Avac.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Voluntários de

Assistência à Criança, com sede no Município de Elói Mendes.

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

Sala das Reuniões, 8 de setembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: A Associação dos Voluntários de Assistência à Criança - Avac -, com

sede no Município de Elói Mendes, em pleno funcionamento desde 18/3/95, é uma

sociedade civil de direito privado, de caráter beneficente e filantrópico, sem fins

lucrativos.

A entidade tem como objetivo a proteção da infância e das famílias carentes, em

especial a atenção às áreas da educação, saúde, alimentação, cultura, esporte, lazer

e profissionalização dos cidadãos do Município de Elói Mendes.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição melhores condições para o

desenvolvimento das suas atividades assistenciais, tendo em vista que ela atende os
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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 3.723/2009

Declara de utilidade pública o a Ação Social Ibitiurense, com sede no Município de

Ibitiúra de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Ação Social Ibitiurense, com sede no

Município de Ibitiúra de Minas.

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

Sala das Reuniões, 8 de setembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: A Ação Social Ibitiurense, com sede no Município de Ibitiura de Minas,

fundada em 1991, é uma sociedade civil de direito privado, de caráter beneficente e

filantrópico, sem fins lucrativos.

A entidade tem como objetivo integrar-se às instituições e à comunidade no

desenvolvimento e na execução de atividade de promoção e integração do ser

humano e fomentar o progresso nos seus aspectos materiais, sociais culturais,

sanitários, esportivos e intelectuais 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, iniciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.724/2009

Declara de utilidade pública a Associação Amadora de Músicos de Extrema - Aame
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-, com sede no Município de Extrema.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Amadora de Músicos de

Extrema - Aame -, com sede no Município de Extrema.

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

Sala das Reuniões, 8 de setembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: A Associação Amadora de Músicos de Extrema, com sede no

Município de Extrema, em pleno e regular funcionamento desde 25/8/93, é uma

entidade de duração por tempo indeterminado, que tem por finalidade desenvolver as

potencialidades de crianças e adultos que possuem vocação musical, bem como

estimular e desenvolver o senso cultural, social, intelectual e musical dos habitantes

da cidade.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à entidade melhores condições para o

desenvolvimento das suas atividades, tendo em vista que a mesma 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 de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.725/2009

Dispõe sobre a apreensão de veículo em “blitz” ou em posto da Polícia Rodoviária

Estadual e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os veículos apreendidos por irregularidade no Estado em “blitz” realizada

em rodovias estaduais ou postos da Polícia Rodoviária Estadual deverão permanecer

no posto responsável pela operação pelo prazo de quarenta e oito horas.

Art. 2º - O prazo constante do artigo anterior será contado a partir da apreensão do

veículo e tem como finalidade dar ao infrator, quando possível, a oportunidade de

sanar a irregularidade no local da infração, conforme disciplina o § 1º do art. 270 do

Código Nacional de Trânsito.
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Art. 3º - Esta lei entra em vigor em sessenta dias contados a partir de sua

publicação.

Sala das Reuniões, 8 de setembro de 2009.

Dinis Pinheiro

Justificação: O objetivo deste projeto é impedir que o infrator seja forçado a pagar

pelo guincho e pátio de estacionamento em consequência de infração que poderia ser

sanada a tempo de evitar o gasto. É uma questão de justiça.

Pelo exposto, conto com os nobres pares para aprovação deste projeto de lei.

- 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 3.726/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Moradores da Serra Negra - Amosena

-, com sede em São Sebastião do Oeste.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Moradores da Serra

Negra - Amosena -, com sede em São Sebastião do Oeste.

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

Sala das Reuniões, 8 de setembro de 2009.

Doutor Rinaldo

Justificação: A Associação de Moradores da Serra Negra - Amosena -, com sede

em São Sebastião do Oeste, foi fundada em 20/4/2007. Sua Diretoria é composta de

membros de reconhecida idoneidade moral, não remunerados pela função que

exercem.

É uma entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, composta de um número

ilimitado de sócios, e tem como finalidades, entre outras, a proteção à saúde, à

família, à gestante, à criança, ao adolescente e ao idoso. Atua em campanhas de

aleitamento materno e de combate a doenças transmissíveis e infectocontagiosas.

Também promove ações socioculturais, visando a mobilização popular para as

resoluções dos problemas comunitários, e de proteção ao meio ambiente, através da

integração com entidades afins que atuem na promoção de campanhas educativas e

projetos de proteção e recuperação ambiental. A entidade não faz qualquer tipo de
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discriminação no desenvolvimento de suas ações.

Por sua importância e por atender plenamente os requisitos legais, 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 3.727/2009

Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública Aisp 23,

com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Pública Aisp 23, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 8 de setembro de 2009.

Fábio Avelar

Justificação: O projeto de lei em apreço visa declarar de utilidade pública o

Conselho Comunitário de Segurança Pública Aisp 23, com sede no Município de Belo

Horizonte. Fundado em 5/4/2006, é entidade civil de direito privado, sem fins

lucrativos e com duração por tempo indeterminado.

A referida instituição tem como finalidade colaborar nas atividades de manutenção

da ordem pública no âmbito municipal, a cargo da fração local da Polícia Militar do

Estado de Minas Gerais - PMMG - e da Polícia Civil do Estado, canalizando as

aspirações das comunidades em relação ao policiamento preventivo e repressivo.

Além disso, propõe-se a promover palestras, conferências, fóruns de debates,

campanhas educativas e outros eventos culturais que orientem a comunidade na

promoção de ações de autodefesa, visando despertar em cada cidadão o sentido de

segurança e o espírito de cooperação e solidariedade recíproca em benefício da

ordem pública e do convívio social.

Considerando a missão e os objetivos da entidade, submeto aos meus nobres

pares este projeto de lei, pedindo a aprovação do mesmo.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
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Segurança Pública, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I,

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.728/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Bairros Cidade Nova,

Ouro Preto e Adjacências, com sede no Município de Igarapé.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária dos Bairros

Cidade Nova, Ouro Preto e Adjacências, com sede no Município de Igarapé.

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

Sala das Reuniões, 8 de setembro de 2009.

Fábio Avelar

Justificação: O projeto de lei em apreço visa declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária dos Bairros Cidade Nova, Ouro Preto e Adjacências, com

sede no Município de Igarapé. Trata-se de uma entidade civil sem fins lucrativos e

com duração por tempo indeterminado.

A referida instituição tem como finalidade estimular a organização e o empenho dos

moradores com o objetivo de exigir da administração pública a execução e o

aprimoramento daquilo que é de sua competência e a realização de todos os serviços

indispensáveis à comunidade.

Propõe-se ainda a criar cursos de artes e trabalhos manuais, promover a prática de

esportes e lazer e a integração dos associados no mercado de trabalho bem como

sua autoafirmação e conscientização dos seus direitos e deveres.

Além disso, visa ao incentivo ao aleitamento materno e ao combate à fome e à

desnutrição.

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 Nº 3.729/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores de Anta dos Coelhos -
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Aspac -, com sede do Município de Dores do Indaiá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Produtores de Anta

dos Coelhos - Aspac -, com sede no Município de Dores do Indaiá.

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

Sala das Reuniões, 8 de setembro de 2009.

Luiz Humberto Carneiro

Justificação: A Associação dos Produtores de Anta dos Coelhos foi criada no

Município de Dores do Indaiá, com o propósito de lutar pelos interesses dos seus

filiados e dos moradores da fazenda onde está situada e das regiões vizinhas.

Possui diversos objetivos de interesse público, entre os quais destacamos: envida

esforços para conseguir a união dos produtores rurais, para os quais viabiliza

recursos técnicos e apoio gerencial; trabalha para o desenvolvimento sustentável da

agricultura e da pecuária; protege o meio ambiente; coordena obras de infraestrutura

atinentes a saúde, saneamento básico, habitação e eletrificação; apoia o

beneficiamento de produtos agropecuários.

Também desenvolve outras atividades, como cursos profissionalizantes e de

conteúdo técnico ligados aos setores agrícola e pecuário, abertos ao público em

geral, sem discriminação de qualquer natureza.

- 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 3.730/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itaguara 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 Itaguara o imóvel

situado na Rua Itaúna s/nº, esquina de Rua Oliveira, nesse Município, com área de

720m² (setecentos e vinte metros quadrados) e registrado sob a matrícula nº 3.954,

de 14/5/92, no Livro 2-RG, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de

Itaguara, e com registro anterior no Livro 3-N, a fls. 233, sob o número de ordem

17.245, no Cartório de Bonfim.
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Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo destina-se à

implantação de uma Unidade Básica de Saúde Urbana e uma farmácia do Programa

Farmácia de Minas.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, no

prazo de cinco anos a contar da data da publicação desta lei, não lhe for dada a

destinação prevista no parágrafo único do art. 1º desta lei.

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

Sala das Reuniões, 8 de setembro de 2009.

Neider Moreira

Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo autorizar a doação ao Município de

Itaguara do imóvel de propriedade do Estado situado na Rua Itaúna s/nº, esquina de

Rua Oliveira, nesse Município, com área de 720m² (setecentos e vinte metros

quadrados) e registrado sob a matrícula nº 3.954, de 14/5/92, no Livro 2-RG, do

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itaguara, e com registro anterior no

Livro 3-N, a fls. 233, sob o número de ordem 17.245, no Cartório de Bonfim.

No referido imóvel, terreno que foi doado pela Prefeitura ao Estado, encontra-se em

ruínas um prédio que um dia foi a sede da Delegacia de Polícia Civil de Itaguara.

Com a aprovação deste projeto, o imóvel descrito reverterá ao patrimônio do

Município para cumprir sua finalidade social, pois será destinado à implantação de

uma Unidade Básica de Saúde Urbana e de uma farmácia do programa Farmácia de

Minas.

Em face do exposto, apresentamos este projeto de lei, que tem grande alcance

social, esperando contar com o apoio dos nobres pares desta Casa para a sua

aprovação.

- 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 3.731/2009

Declara de utilidade pública a Organização das Associações de Montes Claros -

Orgamontes -, com sede no Município de Montes Claros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Organização das Associações de
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Montes Claros - Orgamontes -, com sede no Município de Montes Claros.

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

Sala das Reuniões, 8 de setembro de 2009.

Ruy Muniz

Justificação: A Organização das Associações de Montes Claros - Orgamontes, com

sede no Município de Montes Claros, tem por finalidade assessorar as entidades

sociais e filantrópicas na sua constituição, acompanhamento eleitoral e

desenvolvimento de projetos.

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, conforme declaração anexa do Presidente

da Câmara Municipal.

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 do

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.732/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de

Imburuçu, 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 Pequenos Produtores

Rurais de Imburuçu, com sede no Município de Lagamar.

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

Sala das Reuniões, 8 de setembro de 2009.

Zezé Perrella

Justificação: A Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Imburuçu é uma

entidade sem fins lucrativos e de duração indeterminada, com sede e foro no
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Município de Lagamar. Tem entre suas finalidades prestar assistência ao associado e

à sua família.

A Associação está em pleno e regular funcionamento desde 13/4/2007, cumprindo

suas finalidades estatutárias e sociais no que concerne às atividades assistenciais e

beneficentes.

Conforme consta em seu atestado de funcionamento, a Diretoria da Associação é

composta de pessoas idôneas, com mandato de 3/3/2009 a 3/3/2011, não

remuneradas pelo exercício de suas funções.

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 3.733/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária “Amigos de Ervália” - Acae -,

com sede no Município de Ervália.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Amigos de

Ervália - Acae -, com sede no Município de Ervália.

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

Sala das Reuniões, 8 de setembro de 2009.

Zezé Perrella

Justificação: Com sede no Município de Ervália, a Associação Comunitária “Amigos

de Ervália” - Acae -, entidade sem fins lucrativos, tem por finalidade trabalhar em prol

da comunidade.

A entidade representa e defende os direitos de seus associados, melhorando o

convívio entre eles, promove atividades educacionais, culturais, desportivas e sociais

e busca soluções para os problemas da comunidade.

Assim sendo, acreditamos que o reconhecimento da entidade como de utilidade

pública fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado pela Associação, razão pela

qual conto com o apoio dos nobres colegas para a aprovação deste projeto de lei.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 4.522/2009, do Deputado Célio Moreira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Itabirito pelo 86º aniversário de emancipação

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

Nº 4.523/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Escola de Governo Professor Paulo Neves de

Carvalho, da Fundação João Pinheiro, por se destacar entre as melhores instituições

de ensino do Brasil, no "ranking" do Índice Geral de Cursos, por seu curso de

graduação em Administração Pública. (- À Comissão de Educação.)

Nº 4.524/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Sérgio Resende, Presidente do Tribunal de Justiça, pelo

recebimento da Medalha do Mérito do Ministério Público Promotor de Justiça

Francisco José Lins do Rego Santos. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 4.525/2009, do Deputado Rômulo Veneroso, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Escola Municipal Raul Saraiva Ribeiro, no Município de

Betim, pelo aniversário de 40 anos de fundação. (- À Comissão de Educação.)

Nº 4.526/2009, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Berizal pelo 14º aniversário de emancipação

desse Município.

Nº 4.527/2009, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Águas Vermelhas pelo 47º aniversário de

emancipação desse Município.

Nº 4.528/2009, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Indaiabira pelo 14º aniversário de

emancipação desse Município.

Nº 4.529/2009, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Catuti pelo 14º aniversário de emancipação

desse Município.
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Nº 4.530/2009, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Gameleiras pelo 14º aniversário de

emancipação desse Município.

Nº 4.531/2009, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Fruta de Leite pelo 14º aniversário de

emancipação desse Município.

Nº 4.532/2009, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Curral de Dentro pelo 14º aniversário de

emancipação desse Município.

Nº 4.533/2009, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Cônego Marinho pelo 14º aniversário de

emancipação desse Município.

Nº 4.534/2009, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Capitão Eneias pelo 47º aniversário de

emancipação desse Município.

Nº 4.535/2009, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Campo Azul pelos 14 anos de emancipação

desse Município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 4.536/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Associação Beneficente e Promocional dos Moradores do

Município de Cantagalo por seus três anos de fundação.

Nº 4.537/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Associação Comunitária Bom Destino por seus 12 anos de

fundação.

Nº 4.538/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Associação Cultural e Educacional de Iapu por seus 11

anos de fundação.

Nº 4.539/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Associação União, Amor e Integração Social por seus

quatro anos de fundação.

Nº 4.540/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto
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de congratulações com o Centro Integrado de Ação Social Comunitária por seus sete

anos de fundação.

Nº 4.541/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Associação de Moradores dos Bairros Santa Matilde,

Quarenta e Dois, Idulipê e Adjacências - Ambasma - por seus sete anos de fundação.

(- Distribuídos à Comissão do Trabalho.)

Nº 4.542/2009, do Deputado Tenente Lúcio, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Prefeitura Municipal de Sacramento e à Paróquia desse

Município pelo recebimento da réplica da imagem de Nossa Senhora da Conceição

Aparecida, Padroeira do Brasil, concedida, em caráter definitivo, pela direção do

Santuário Nacional de Aparecida, em comemoração aos 190 anos da cidade de

Sacramento. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 4.543/2009, da Comissão de Justiça, em que solicita seja formulada

manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. Edelberto Lellis Santiago,

Desembargador do Tribunal de Justiça, ocorrido em 24/8/2009, nesta Capital. (- À

Comissão de Administração Pública.)

Nº 4.544/2009, da Comissão de Política Agropecuária, em que solicita seja

encaminhado à Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de

Minas Gerais - Emater-MG - pedido de informações sobre os valores recebidos por

essa empresa, por meio de convênio com o Instituto Nacional de Colonização e

Reforma Agrária - Incra -, para prestação de assistência técnica, social e ambiental

ao Projeto de Assentamento Betinho, no Município de Bocaiuva. (- À Mesa da

Assembleia.)

Nº 4.545/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Procurador-Chefe da Defensoria Pública pedido de providências

para que se amplie o quadro de Defensores Públicos de modo a assegurar o

atendimento nos Municípios em que se localizam unidades prisionais, em especial no

de Francisco Sá.

Nº 4.546/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região pedido de

providências para a criação de uma vara da Justiça Federal na Seção Judiciária de
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Montes Claros. (- Distribuídos à Comissão de Administração Pública.)

Nº 4.547/2009, da Comissão de Política Agropecuária, em que solicita seja

encaminhado ao Governador do Estado, ao Secretário de Agricultura e ao Presidente

da Ruralminas pedido de providências para a criação de um escritório dessa

Fundação em Montes Claros.

Nº 4.548/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Ministro da Justiça pedido de providências para a ampliação do

quadro de pessoal da Polícia Rodoviária Federal na região Norte do Estado.

Nº 4.549/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Comandante-Geral da PMMG pedido de providências para a criação

de um batalhão dessa corporação exclusivo para o atendimento do Município de

Montes Claros.

Nº 4.550/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências para a

implantação de duas Áreas Integradas de Segurança Pública - Aisps - em Montes

Claros; a ampliação das atividades do Projeto Olho Vivo nesse Município e a

implantação de uma unidade prisional no Município de Manga.

Nº 4.551/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Comandante-Geral da PMMG e ao Comandante da 11ª Região

dessa corporação pedido de providências para que haja presença permanente de

policiais militares nos distritos, especialmente no de São Joaquim, no Município de

Januária.

Dos Deputados Almir Paraca e Carlin Moura em que solicitam seja constituída a

Frente Parlamentar Mineira em Defesa da Petrobras, que deverá defender também o

equilíbrio na distribuição federativa dos "royalties" provenientes da exploração de

petróleo na camada pré-sal. (- À Mesa da Assembleia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos do Deputado Zé Maia (2).

Comunicações

- É também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Tiago Ulisses.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dinis Pinheiro.
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O Deputado Dinis Pinheiro* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

imprensa, três temas correlatos permeiam nosso manifestar: centralismo

governamental, federação e repartição de receitas oriundas do pré-sal entre os entes

federados. O centralismo governamental federal fica evidenciado, dentre outros

exemplos, pela condução, sem qualquer discussão com os Estados federados, da

exploração do pré-sal. O presidencialismo, quase como uma profecia, atribui à figura

representativa da pessoa do Presidente essa configuração decisória e, sem dúvida,

consequente da centralização.

A fraqueza dos entes federados repercute também no Poder que os representa, o

Senado Federal, cuja crise, abundantemente retratada e transmitida, dá a real

dimensão de seu esgarçamento. A Constituição repercute essa força centrípeta da

União, dando-lhe formatação e suporte. Assim, não está sendo diferente na condução

do pré-sal. Anuncia-se e ventila-se aos quatro cantos a geração de riqueza para a

Nação, mas não se altera o conduto, o meio para fazer chegar ao cidadão essa

riqueza. Isso fica assente uma vez que nenhum dos quatro projetos muda a regra de

distribuição de recursos oriundos do petróleo.

A Comissão Interministerial, formada em 17/9/2008 pelo governo federal para

estudar e propor alterações, embora tivesse como premissa, entre outras, aumentar a

apropriação da renda petrolífera pela sociedade, não trilha esse caminho. Foram

remetidos quatro projetos. Muda-se o marco regulatório, mas mantém-se a perversa

concentração da distribuição de receitas. Chega-se ao disparate de, no Projeto de Lei

nº 5.948/2009, do governo federal, constar o art. 49, que textualmente mantém as

regras atuais. As indagações que devem ser feitas em alto e bom som são: Onde

está o quinto projeto que cuida da distribuição de receita entre os entes federados?

Qual é a razão de não ter sido enviado ao Congresso? Por que manter o atual

modelo de concentração de renda e riqueza? Onde está o estudo da Comissão

Interministerial sobre o assunto?

A imprensa, com todas as letras, responde que a Presidência da República quer

ficar bem com todos. De um lado, acolhe os Estados produtores não mandando o

projeto; de outro, incentiva os não produtores a apresentarem emendas. O tema da

política energética é tratado na Lei nº 7.990, de 28/12/89, com as alterações da Lei nº
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9.478, de 6/8/97, que dispõe sobre a política energética nacional e as atividades

relativas ao monopólio do petróleo, institui o Conselho Nacional de Política Energética

e a Agência Nacional do Petróleo e dá outras providências.

O modelo existente é o da concessão, e o pretendido é o da partilha. Os projetos

foram discutidos até então quanto à tramitação ou não de urgência. Ao monopolizar

os debates para a regra de tramitação, põe-se em segundo plano a distribuição das

receitas - futuras, diga-se - e, bem assim, a real capacidade do novo marco

regulatório de atrair financiamento para tornar realidade a exploração dessas

reservas, que estão estimadas em 40 a 80 bilhões de barris, estendendo-se por uma

área de 149.000km², distando a mais de 300km da costa.

Dificuldade não há, senhoras e senhores, em detectarmos que o fosso existente

entre pessoas ricas e pobres também é presente entre os Municípios e os Estados. A

revista “Veja”, edição nº 2.129, de setembro de 2009, sob o título “Disputa federativa”,

faz alusão ao pré-sal, cujo primeiro centavo só será produzido daqui a 15 anos e cuja

receita poderá, teoricamente, quanto aos “royalties” distribuídos a Estados e

Municípios, ser multiplicada por 10. A reportagem cita, à guisa de exemplo, o

exercício de 2008, quando foram arrecadados R$10.000.000.000,00 em “royalties”.

O valor destinado aos Municípios brasileiros foi de R$3.700.000.000,00. Desse

valor, Sr. Presidente, os Municípios do Estado do Rio de Janeiro ficaram com a fatia

de 67%, ou seja, mais de duas terças partes, que correspondem a

R$2.480.000.000,00. O valor distribuído aos 27 Estados foi de R$3.290.000.000,00.

Desse valor, somente ao Estado do Rio de Janeiro coube quase 70%, ou seja,

R$2.260.000.000,00.

Pergunto a V. Exa., Deputado Dalmo Ribeiro Silva: o “royalty” do petróleo é do Rio

de Janeiro ou é do povo brasileiro? Pelo atual sistema de distribuição de recursos

desses “royalties” - sistema perverso e injusto -, parece que esse petróleo é do Rio de

Janeiro.

Se somarmos, somente da parcela de “royalties”, a parcela atribuída aos Municípios

do Rio com a repassada ao Estado do Rio, chegamos a absurdos

R$5.000.000.000,00 a título de “royalties” em 2008, quase R$500.000.000,00 por

mês, ou ainda, aproximadamente, Deputado Braulio Braz, R$16.000.000,00 por dia.
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A revista alude que o Presidente da República, em público, cedeu aos interesses do

trio produtor Rio, São Paulo e Espírito Santo e decidiu retirar do projeto do pré-sal

qualquer menção a “royalties”. Observem, senhoras e senhores, que, em 2008, a

parcela de ICMS distribuída aos 853 Municípios mineiros chegou a

R$4.500.000.000,00, número bem menor que a soma dos “royalties” atribuída ao

Estado e aos Municípios do Rio de Janeiro, que foi de R$5.000.000.000,00. Essa

vergonhosa concentração gerou e conserva, Deputado Dalmo Ribeiro Silva,

“emirados fluminenses” - prestem bem atenção -, tal a irrigação de receita do

petróleo.

Vejamos receita somente de “royalties” do “clube dos 13”, dos “emirados

fluminenses”, em 2008: Campos dos Goytacazes, 400 mil habitantes,

R$560.000.000,00; Macaé, 190 mil habitantes, mais de R$400.000.000,00; Rio das

Ostras, 96 mil habitantes, mais de R$162.000.000,00; Cabo Frio, 186 mil habitantes,

R$145.000.000,00; Quissamã, 19 mil habitantes, mais de R$100.000.000,00; Angra

dos Reis, 168 mil habitantes, aproximadamente R$90.000.000,00; São João da Barra,

30 mil habitantes, aproximadamente R$80.000.000,00; Rio de Janeiro, 6 milhões de

habitantes, quase R$70.000.000,00; Casimiro de Abreu, 30 mil habitantes, quase

R$60.000.000,00; Armação dos Búzios, 28 mil habitantes, R$60.000.000,00; Duque

de Caxias, 872 mil habitantes, R$60.000.000,00.

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, essa é a relação dos “emirados fluminenses”.

Concedo aparte ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte)* - Caríssimo Deputado Dinis Pinheiro,

quero cumprimentá-lo por trazer para o Parlamento essa situação que muito nos tem

afligido. V. Exa. apresenta uma ponderação importante, chamando a Assembleia

Legislativa para a reflexão. Conforme já deve ter visto, o nosso Presidente, Deputado

Alberto Pinto Coelho, foi autor de um artigo publicado nos jornais de sábado

exatamente sobre o que V. Exa. fala. Essa é uma preocupação de Minas. Enquanto o

Estado do Rio de Janeiro já está sendo organizado - e muito - e tem trabalhado com

seus parlamentares... Aliás, Deputado Dinis Pinheiro, ao lhe perguntarem sobre isso,

o próprio Governador do Rio de Janeiro disse que o Estado do Rio está vivendo em

“estado de graça”. Não é bem por aí.
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É importante, Deputado Dinis Pinheiro, a sua ponderação nesse chamamento que

nos faz. Temos de abrir uma franca e longa discussão. Além disso, fazer com que as

palavras do Governador pronunciadas ontem sejam realmente introduzidas, iniciando

principalmente por Minas Gerais a sua participação e articulando a nossa bancada

federal e a Assembleia Legislativa, como São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo

já estão fazendo.

Quero parabenizar V. Exa. Na verdade, merece, sem dúvida nenhuma, um estudo

urgente por nossa responsabilidade, conforme as palavras do próprio Presidente

Deputado Alberto Pinto Coelho no seu belo artigo de sábado, em que manifestou a

sua preocupação quanto a esse questionamento, que certamente trará

consequências irreparáveis para o nosso Estado.

O Deputado Dinis Pinheiro* - Se o Estado do Rio de Janeiro vivencia um “estado de

graça”, conforme relato do Governador, todo brasileiro sonha também com um estado

de graça para todos os brasileiros. Esse é o nosso desejo e clamor. Parabéns,

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que é sempre brilhante em suas afirmações.

É oportuno afirmar também, senhoras e senhores, que a alteração na distribuição

dos recursos do pré-sal em nada alteraria a situação de presente quanto às receitas,

Deputado Carlin Moura. Nada seria alterado. A concentração de renda continuaria

perversa.

Importa dizer: a desproporção na distribuição só tende a aumentar. Os Estados e os

Municípios que atualmente mais ganham nada perdem, porque o modelo atual de

concessão permanece para as explorações existentes. Só que eles querem,

Deputados, ganhar mais ainda com o novo modelo, denominado de partilha. O

crescimento desse fosso é tendência que deve ser retida e paralisada com medidas

urgentes e necessárias.

Esta Casa Legislativa recentemente promoveu ampla discussão, votação e

aprovação de projeto de lei de nossa autoria sobre o ICMS Solidário, cujo tema foi

fartamente debatido.

Recorrendo ainda ao Texto Constitucional, não podemos também olvidar o objetivo

fundamental da República Federativa do Brasil de “erradicação da pobreza e da

marginalização e, bem assim, da redução das desigualdades sociais e regionais” (art.
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3º, III).

Desse debate, Sr. Presidente, não podemos fugir, e esta Casa Legislativa - e, bem

assim, este Plenário - tem dado mostras de que não ficará alheia também a este

momento e pautará sua posição sobre o tema. A nossa proposta é que seja criada

comissão especial desta Assembleia, norteada por princípios da Carta, “pela

dignidade da pessoa humana”, de Minas e do Brasil sobre o assunto.

A responsabilidade fiscal com as despesas do governo federal não pode também

ser esquecida sob o fundamento de “potencial e futura receita” para daqui a mais de

uma década.

Gastar antes de receber é algo bem conhecido de todas as famílias que prezam a

responsabilidade, o equilíbrio e sabem dosar entrada e saída, ou o denominado

equilíbrio fiscal. Não podemos descurar também do meio ambiente. Como ficará,

quais as implicações e as consequências? A preservação é indispensável.

Sr. Presidente, Minas tem se destacado como voz serena e forte nas grandes

ocorrências nacionais. Urge que esta Casa acompanhe de perto e, com a capacidade

de seres humanos, faça um diálogo maduro e firme em prol dos brasileiros.

Apresento requerimento e o encaminho a V. Exa. solicitando formação de comissão

especial para acompanhamento do tema relativo ao pré-sal e, acima de tudo, a tempo

e a modo, para manter a voz dos mineiros bem representada e adicionada à daqueles

que, como nosso Governador Aécio Neves e todos os Srs. Deputados, querem

resposta mais digna para a vida de inúmeras famílias que carecem do poder público

responsável e eficiente. A concentração penaliza. A concentração marginaliza. A

concentração destrói pessoas e retira oportunidade de vida digna. O petróleo não é

do Estado do Rio de Janeiro. O petróleo é do povo brasileiro. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

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

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, pessoal da TV Assembleia, meus amigos e amigas, ocupo a tribuna nesta

tarde de terça-feira para fazer registro de duas ótimas notícias para o nosso Estado e

para o nosso povo.

Primeiramente, quero fazer consignar - não poderia fazer diferente - que, graças ao
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comando de Paulo Paiva, Presidente do BDMG e ex-Ministro, conseguimos retomar

agora o Projeto Novo Somma. Há uns dez dias, tive o prazer de estar com ele, que

havia manifestado que, graças à iniciativa da Resolução nº 3.781, do Banco Central

do Brasil, depois de muito trabalho durante quase dois anos, conseguiu que não

somente as agências de fomento pudessem também ter o BDMG como gestor em

favor dos Municípios mineiros. Aliás, já tivemos o Projeto Somma. Agora estamos

com sua segunda edição: o Novo Somma. Para o nosso Estado, teremos

R$400.000.000,00 destinados às Prefeituras. Isso quer dizer que o oxigênio está

chegando aos Municípios, que poderão utilizar e locar recursos dentro de sua

capacidade financeira. Ou seja, poderão buscar financiamentos mediante lei

autorizativa da Câmara Municipal com o intuito de fazer as obras que ainda não foram

possíveis, tais como saneamento básico, infraestrutura, asfaltamento, edificação e

compra de material e maquinários. Sem dúvida alguma, essa iniciativa acontece num

momento importante que estamos vivendo. Aliás, esse assunto já foi longamente

debatido por todos os parlamentares quando discutimos o Projeto Somma e, agora,

vem na sua segunda edição, mais fortalecida, fazendo com que o BDMG, como

gestor, encaminhe e distribua recursos financeiros aos Municípios. Trata-se

realmente de um momento muito importante. Os meus agradecimentos ao Presidente

Paulo Paiva e a toda a diretoria do BDMG, que muito se esforçaram para que o

BDMG pudesse também ser parceiro das Prefeituras. Com certeza, essa notícia

agrada aos Municípios, a todos os Prefeitos e gestores públicos que estão

aguardando alguma possibilidade desde longa data. Não somente de financiamento,

como também de ter aplicação do recurso nos projetos que ainda não foram

identificados. Para isso já existe um requerimento aprovado na Comissão de

Assuntos Municipais, de nossa autoria, para debatermos aqui com todos os Prefeitos

e todos os representantes de microrregiões, afim de fazer com que o próprio

Município e a própria região atendam às peculiaridades de cada um. Sabemos que a

situação de Belo Horizonte é uma e a da minha terra natal, Ouro Fino, é outra. Para

isso, já estamos acertando uma importante audiência pública, com a presença dos

Prefeitos da AMM, do ex-Deputado José Mílton, Presidente da AMM, e todos os

representantes das Associações Microrregionais do Estado de Minas Gerais. Devo
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salientar também que o Município de Patrocínio já iniciou esse investimento, já tem

hoje cerca de R$8.000.000,00 garantidos para o seu desenvolvimento por meio do

projeto do BDMG.

Este momento que estamos vivendo é importante, pois teremos condições de

comandar, de fazer a distribuição desse dinheiro do BNDES, repassado pelo governo

federal, aos Municípios que aderirem ao Novo Somma, que, em sua primeira edição,

já contribuiu muito para o desenvolvimento dos Municípios. Então, quero ressaltar,

caríssimo Presidente, este momento importante que estamos vivendo em favor dos

nossos Municípios nas microrregiões, fazendo com que esses recursos sejam

devidamente encaminhados.

Cada Município tem a sua peculiaridade. Temos de verificar o seu aporte financeiro,

discutir e analisar a sua capacidade para garantir os recursos do financiamento. Essa

notícia, com certeza, alegra-nos e faz com que, daqui por diante, os Prefeitos sejam

comunicados sobre esse novo investimento, essa nova ação do BDMG, do governo

Aécio Neves, do Vice-Governador Anastasia, que praticamente já deu o pontapé no

Novo Somma para os Municípios. Daí termos de nos organizar para que os

Municípios adiram ao Projeto Novo Somma, fazendo com que esse projeto venha ao

encontro dos interesses das ações maiores do Município.

Assim, neste momento faço esse registro com muita alegria. Parabenizo o grande

amigo, ex-Ministro, ex-Secretário, meu conterrâneo Paulo Paiva, bem como toda a

diretoria do BDMG, que em poucos dias estará aqui conosco, na Assembleia,

discutindo com todos os Presidentes de microrregionais dos Municípios e com o

comando da AMM, para orientá-los quanto à distribuição desses recursos - aliás,

mediante autorização municipal, tendo em vista tratar-se de financiamento aos

Municípios.

Sem dúvida, os empréstimos do BDMG aos Municípios foram muito proveitosos.

Com certeza, estamos vivendo um momento importante com esse novo projeto.

Um outro assunto sobre o qual gostaria de manifestar-me com muita alegria

relaciona-se à nossa cafeicultura. Desde longa data estamos aqui cobrando ações

dos governos federal e estadual em favor da nossa cafeicultura. Há poucos dias, tive

o prazer de participar do lançamento do Pronaf em Varginha. Estivemos reunidos
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com cerca de 60 Municípios, a bancada do Sul de Minas, a diretoria do Banco do

Brasil, que autorizou recursos para o Pronaf, o Pronafinho e, principalmente, para o

custeio da agricultura familiar, uma meta do Banco do Brasil. À época também

tratamos da cafeicultura. Sabemos que a questão do café não é voltada ao Banco do

Brasil, mas, sim, à iniciativa do governo. Para isso, sabemos muito bem que desde há

muito o Governador tem recebido toda a classe dos cafeicultores em seu gabinete,

como a Faemg e todos os que participam ativamente do CNC, do CNA, que têm

cobrado do governo ações importantes. Essa iniciativa, meus caríssisimos

Deputados, está praticamente no fim. Há poucos dias, o Ministro Reinhold Stephanes

manifestou-se sobre o posicionamento do governo federal em relação ao benefício

que será dado à grande cafeicultura do Estado de Minas Gerais.

Aliás, nosso Estado é hoje o maior produtor de café do Brasil, principalmente o Sul

de Minas, onde grande parte da produção é originada da cafeicultura. Quero ter o

prazer de fazer este anúncio: As reivindicações dos cafeicultores, defendidas pelo

Governador Aécio Neves junto ao governo federal, começaram a ser atendidas. O

Ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, adiantou ontem que as ações de alívio

do setor serão anunciadas nos próximos dias, durante a reunião extraordinária do

Conselho Monetário Nacional - CMN. Uma delas será a conversão de parte da dívida

dos produtores brasileiros em sacas de café.

O CMN também deverá anunciar a criação de linha de crédito de R$100.000.000,00

com recursos do Funcafé, para cooperativas de crédito renegociarem suas dívidas. O

valor liberado deverá ser de até R$200.000,00 por produtor, que terá prazo de quatro

anos para efetuar o pagamento com juros de 6,75% ao ano. Está prevista ainda outra

linha de R$100.000.000,00 para renegociar prazo para pagamento das Cédulas de

Produto Rural, também com prazo de quatro anos e juros de 6,75%.

Em abril, o Governador mineiro se reuniu em Brasília com o Ministro da Fazenda,

Guido Mantega, quando apresentou a ele as principais reivindicações dos

cafeicultores, que afirmam enfrentar a pior crise dos 100 últimos anos. Segundo o

Conselho Nacional do Café, a dívida total do setor no País está estimada em 4,2

bilhões. Na quinta-feira, em conversa por telefone com o Ministro Stephanes, o

Governador Aécio reforçou a necessidade das medidas de apoio à cafeicultura, que
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serão adotadas com urgência.

Além dos 3 milhões de sacas de café já adquiridas por via de contrato de opção, o

Ministro antecipou que o governo federal irá adquirir mais 7 milhões de sacas até o

ano que vem, uma parte por compra direta e outra por meio de compensação da

dívida, adotando medida sugerida pelo Governador, a partir das reivindicações dos

agricultores.

Nas negociações iniciadas em abril, o Governador insistiu na necessidade de elevar

o preço mínimo do café, com o objetivo de cobrir os custos de produção e garantir a

renda dos agricultores. Aécio reforçou também a necessidade de implantação, pelo

governo federal, de um programa de leilões de Opções Públicas de Venda de Café,

que remunere adequadamente o setor produtivo e enxugue a oferta do produto no

mercado.

Sem dúvida alguma, é uma ação do governo de Minas Gerais. Há dois meses

estivemos reunidos em um dos maiores encontros deste país, o SOS Cafeicultura,

que reuniu mais de 25 mil pessoas em Varginha. Posso dizer com tranquilidade que

desde longa data estamos buscando ações importantes para isso. No encontro,

tivemos representantes de toda a cafeicultura de Minas Gerais e do Brasil. Tivemos

não só esse encontro pacífico e ordeiro de Varginha, o SOS Cafeicultura, mas

também outros desdobramentos, a partir dos quais a Câmara Federal, sensibilizada,

tem constantemente reunido Deputados e Senadores para discutir esse pleito. Então,

neste momento, quero parabenizar nosso Governador por essa açao efetiva em favor

da cafeicultura mineira. Aliás, nosso Governador sempre tem seu olhar

extraordinariamente à frente não só na agricultura, mas também nesse Projeto Novo

Somma, que acabamos de relatar com satisfação, em favor dos nossos Municípios.

Temos muito a festejar.

Então, quero registrar, com muita alegria, esse momento importante que estamos

vivendo na cafeicultura, com esse auxílio aos nossos Municípios. Com certeza, será

uma engenharia muito perfeita e adequada para que nossos Prefeitos possam

administrar bem seus Municípios.

Ouço, com muito prazer, meu caríssimo amigo Deputado Braulio Braz.

O Deputado Braulio Braz (em aparte) - Nobre colega Dalmo Ribeiro Silva, Sr.
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Presidente, Srs. Deputados, solicitei um aparte, Deputado, para solidarizar-me com V.

Exa., que, nesta oportunidade, vem à tribuna da Assembleia falar, mais uma vez, de

sua grande bandeira: a preocupação com a cafeicultura em Minas Gerais - maior

produtor de café do País -, especialmente em relação ao Sul de Minas, onde V. Exa.

reside e possui grandes companheiros e amigos. Também me solidarizo com V. Exa.,

morador que sou da Zona da Mata, por saber quão importante é a labuta do

cafeicultor para conseguir produzir café, que exige muita mão de obra e tem um custo

altíssimo, mas está com um preço muito baixo.

V. Exa. vem aqui hoje manifestar o apreço que tem pelo Governador, e faço coro

com suas palavras. Nosso Governador tem dito que Minas Gerais hoje é o Estado do

café com leite. Somos o maior produtor de leite e de café do País, e o Governador

não está se descuidando de olhar os interesses dos produtores. Nosso Estado é

extenso, com muita capacidade produtiva, mas também com muitos problemas, que

afligem todos nós: parlamentares, integrantes do governo do Estado, mineiros em

geral. Tenho a certeza de que o Governador encontrará caminhos para ajudar os

produtores de café do nosso querido Estado. Mais uma vez, Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, parabenizo-o pela intervenção em favor dos cafeicultores de Minas Gerais.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Obrigado, Deputado Braulio Braz.

Termino, Sr. Presidente, manifestando os nossos agradecimentos ao Governador

Aécio Neves que se posiciona em defesa da cafeicultura mineira e do Brasil. Hoje,

sem dúvida alguma, ele já se tornou um grande estadista. Então, no momento em

que o governo federal anuncia essa nova decisão, o nosso Governador foi o primeiro

a receber a comunicação, o que se deve à sua ação e ao seu dinamismo. Isso se

deve, ainda e principalmente, à grande produtividade de café, que representa bilhões

de reais, garantia de emprego e renda, além de ser uma lavoura secular em nosso

Estado.

Num segundo momento, manifesto satisfação com o novo projeto Somma, que

beneficiará muito os Municípios que ainda não têm orçamento para dar andamento a

obras tão esperadas. Em breve, faremos essa audiência pública aqui, na Comissão

de Assuntos Municipais e Regionalização, para verificarmos o que Banco de

Desenvolvimento e o governo poderão fazer agora - não no que se refere a obras,
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mas no que diz respeito a empréstimos -, a fim de que cada Prefeito, de posse de seu

projeto, possa executar obras em favor dos Municípios de Minas Gerais, a partir

desse novo modelo Somma. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

público presente nas galerias, mineiros que nos acompanham pela TV Assembleia,

em várias cidades de Minas Gerais, retorno a esta tribuna, Sr. Presidente, para,

novamente, denunciar os absurdos que vêm ocorrendo no Norte de Minas, por parte

dos órgãos de meio ambiente. Nos últimos 15 dias, temos acompanhado pela

imprensa, especialmente pelo jornal “O Tempo”, de Belo Horizonte, a verdadeira

situação em que se encontra o Norte de Minas Gerais. Começando pelo Projeto

Jaíba, por diversas vezes utilizei esta tribuna para denunciar a indústria da multa que

se instalou no Jaíba e em todo o Norte de Minas Gerais; porém, a situação vem se

agravando a cada dia. O pânico está espalhado na classe produtora do Norte do

Estado. E o que nos deixa mais tristes é que, apesar da nossa insistência, dos

inúmeros apelos de outros parlamentares, de toda a mobilização da sociedade norte-

mineira, em vez de sensibilizar os órgãos ambientais e o governo de Minas Gerais,

eles estão fazendo justamente o contrário. Eles estão apertando o cerco e

intensificando a atuação desses órgãos em nossa região.

Até que seria justo, se houvesse motivo, se isso estivesse ocorrendo em todo o

Estado de Minas Gerais; porém, não é assim. O mesmo IEF, que deveria utilizar a

legislação para todo o Estado, fecha os olhos para crimes ambientais gigantescos

que acontecem no Estado, como a questão da Votorantim Metais, que polui o Rio

São Francisco com todos os seus dejetos. Ele fecha os olhos para a Copasa, que

joga o esgoto de Belo Horizonte e de toda a Região Metropolitana no Rio das Velhas,

que, por consequência, cai no São Francisco, causando uma matança generalizada;

fecha os olhos aos crimes ambientais cometidos pela Cemig; porém, se um pequeno

produtor, um produtor rural se atrever a fazer qualquer coisa, ou pelo menos tentar, a

multa chega antes do pensamento. É assim que tem acontecido em nossa região.

O que me surpreende é que o Secretário José Carlos Carvalho nos diz uma coisa -
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aliás estivemos com ele no mês passado, na sociedade rural, em Montes Claros,

onde nos reunimos com entidades de classe, com a bancada norte-mineira. Ele nos

tratou muito bem e disse que estava sensibilizado com o problema; porém, vejam o

que dizem alguns trechos do “e-mail” que ele, Secretário José Carlos Carvalho,

enviou a seus subordinados: “Vamos aplicar uma redução de 40% nas novas

autorizações de supressão de vegetação nativa em relação à área autorizada no ano

anterior. Aplicar o decreto federal que regulamenta o Código Florestal, que exige dos

grandes proprietários que providenciem a suas expensas o georreferenciamento da

propriedade, da reserva legal e da área de preservação permanente. Exigir,

igualmente, como está expresso no decreto, que o proprietário pague a reposição

florestal ou providencie um consumidor que cumpra o compromisso em seu nome.

Todos os dispositivos legais que restringem o desmatamento devem ser exigidos com

todo o rigor. Acabou o direito líquido e certo, erroneamente praticado até agora, de

autorizar desmatamento sem restrições acima do limite mínimo de reserva legal

estabelecido, que acabou virando limite máximo. Em relação às áreas incluídas no

polígono da mata atlântica estabelecidas no decreto presidencial e nos encraves

previstos nas notas técnicas localizadas fora do polígono, seguir rigorosamente os

ditames da lei. Cabe ao Comitê Gestor de Fiscalização Ambiental Integrada - CGFAI -

mapear as áreas críticas e fechar o cerco nos Municípios com maiores índices de

desmatamento.

É nessas áreas que precisamos concentrar o trabalho da Polícia Ambiental. É hora

de agir sem vacilação. Qualquer hesitação agora será fatal no ano que vem. É a

nossa reputação e o prestígio de nossas instituição que estão em jogo. Vamos

ganhar! José Carlos de Carvalho”.

Seria até bonito a aplicação na íntegra das regras aqui transcritas pelo Secretário

se ele fizesse isso no Triângulo, onde houve desmatamento de 97% da cobertura

vegetal e nunca foram lá multar ninguém. No entanto, esse “e-mail” tem endereço: é a

região mais pobre de Minas Gerais. Ele é contra os pequenos produtores, os

assentamentos do Incra, o Projeto Jaíba, o desenvolvimento da nossa região. Ele tem

endereço certo. Sabemos disso - e agora é fato -, porque o próprio governo admitiu

na audiência pública e na Comissão de Agropecuária realizada no Jaíba, no dia 5 do
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mês passado, que o que está por trás disso é o acordo de resultado, o choque de

gestão.

Vejam aqui as transcrições das notas taquigráficas de um depoimento de um

funcionário do BDMG, que foi lá representar o Presidente do Banco, funcionário do

governo do Estado: “Em 2006, fui gerente executivo do Projeto Jaíba, quando ele era

estruturador e estava cheio de problemas, invasões, que conseguimos resolver.

Quando esse projeto foi criado e acertado com o IEF e com o pessoal do meio

ambiente, vimos que era o perímetro público de irrigação que tem a maior área de

reserva legal do Brasil. E foi acertado com o IEF e com todos os ambientalistas que

todas as áreas de produção deveriam ser desmatadas para 100% de produção. Não

era para haver reserva legal dentro do lote porque o perímetro irrigado já tem reserva

suficiente para atender à legislação. Foi uma anomalia criada pelo próprio governo de

Minas. O IEF tem de ter receitas para pagar suas próprias despesas. Portanto, as

taxas, os impostos - o que quer que seja que está sendo criado - são para a receita

do IEF, para pagar suas próprias despesas, o que foi acertado com o governo de

Minas Gerais. Hoje, o Projeto Jaíba não tem de ter, na área produtiva, um pedaço de

pau em pé; é tudo para a área de produção. Isso foi acertado como o IEF. O que hoje

acontece é uma aberração criada pelo próprio governo do Estado. O IEF tem de ter

receita suficiente para pagar suas próprias despesas e, por isso, temos essa situação

no Jaíba.” Quem afirma isso é Leonardo Guimarães Parma, Gerente de Agropecuária

de Departamento de Agronegócios do BDMG, portanto um funcionário do governo de

Minas. Então, isso ficou bem claro dentro do tal choque de gestão, do tal “saco de

igualdades”. A Secretaria de Meio Ambiente tem de ser autossuficiente, deve

arrecadar para pagar todos os privilégios a todos seus funcionários, para pagar

inclusive as farrambambas que são feitas com os helicópteros. São helicópteros para

cima e para baixo pagos com o dinheiro do sofrido povo do Norte de Minas Gerais,

que não aguenta mais pagar multa para o IEF comprar helicóptero e carro novo para

passear, fazer anarquia e multar quem produz e gera emprego na região mais pobre

de Minas Gerais. Então, esse choque de gestão é uma farsa. Vimos aqui fazer essa

denúncia, pedir ao governo de Minas que acorde. Acorde, Governador Aécio Neves,

vocês estão armando uma bomba-relógio no Norte de Minas. As pessoas não
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suportam mais. Os órgãos do meio ambiente ficaram antipáticos porque apenas

pensam em arrecadar. Eles não levam em consideração as pessoas, o povo. Nossa

região está cada dia mais pobre; as pessoas estão tendo de sair para cortar cana no

Triângulo Mineiro, colher café no Sul de Minas, sair de uma região que tem gente,

que tem terra e que preservou. Nós temos 53% de áreas preservadas, de cobertura

vegetal. Não estamos falando em desmatar mais. O problema é que não é permitido

nem roçar pasto mais no Norte de Minas. Se, por algum problema financeiro, a

pessoa se esqueceu de roçar o pasto, quando for fazê-lo, já é mata regenerativa. No

caso, o IEF vai lá, e essa pessoa é multada. O pânico está espalhado na nossa

região, porque a indústria da multa foi instalada, e não só no Jaíba, mas em todo o

Norte de Minas. Seria interessante que o governo fizesse o contrário, e ajudasse a

desenvolver aquela região, que é a mais pobre e esquecida pelo governo. Sabemos

que há quase R$500.000.000,00 nos cofres do Fhidro, oriundo dessas multas. E, Sr.

Governador, esse dinheiro poderia ser pelo menos utilizado para o desenvolvimento

daquela região, para a recuperação das suas nascentes, para as barragens ou para

as obras de infraestrutura hídrica que o Norte de Minas precisa. Mas não, porque, de

lá, só sai. E tudo que é ruim vem para a nossa região: temos a perseguição aos

taxistas, aos pequenos, médios e grandes produtores. Instalou-se ali o laboratório do

“saco de maldades”.

Portanto fica aqui registrada a nossa indignação. E estamos propondo, nesta Casa,

a criação da CPI da indústria da multa, porque ninguém suporta mais isso. Defender

o meio ambiente é uma coisa, mas sacrificar uma região, pagar o pato para que

outras regiões cresçam, isso o Norte de Minas não aceita. Por que o IEF foi tão gentil

com o Triângulo Mineiro e com outras regiões ricas de Minas? E agora se instalou na

região mais pobre para fazer tudo aquilo que não fez no passado? O IEF poderia,

com a Secretaria de Meio Ambiente, fazer “lobby” nesta Casa para aprovar um

projeto, de minha autoria, que diz que a reserva legal tem de ser na mesma bacia

hidrográfica, ou seja, os produtores do Triângulo Mineiro teriam de fazer as suas

reservas lá, no Triângulo Mineiro. Mas não; no Triângulo Mineiro, eles deixam

desmatar tudo. E os grandes produtores do Triângulo Mineiro estão fazendo reserva

no Norte Minas. Mas reserva não gera renda e emprego. Essa reserva, do jeito que
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estão fazendo, é para enganar a legislação, passar por cima, porque permitem que se

desmate tudo no Triângulo Mineiro, para que as suas grandes usinas possam fazer

reserva no Norte de Minas; isso sim é crime ambiental. É contra isso que o IEF

poderia tomar providências, para acabar com essa farra. Mas não, porque lá só tem

índio, pobre, sem-terra e agricultor familiar. Então tudo de ruim tem de mandar para

nós. Pois fiquem sabendo que o Norte de Minas também tem gente. Nós vamos

reagir. A nossa região não aceitará que façam o que estão fazendo. Estamos

preparados para reagir; estamos organizando nossas entidades. Os sindicatos de

produtores, de trabalhadores, os nossos assentamentos, todo o nosso povo está se

unindo. Daremos uma resposta certa, na hora certa, para o governo. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ademir Lucas.

O Deputado Ademir Lucas* - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Deputadas,

senhores presentes no Plenário da Assembleia Legislativa, telespectadores, minhas

senhoras, meus senhores; hoje, pela manhã, estivemos na próspera cidade de Betim,

onde se localiza a sede do Conselho Intermunicipal de Saúde do Médio Paraopeba -

Cismep -, constituído por 16 Municípios, e tivemos a oportunidade de testemunhar

uma solenidade importantíssima para os moradores da região.

Sabemos, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que o País passa por uma série de

dificuldades, muitas delas oriundas da crise internacional que afeta toda a população

mundial, de forma linear. Com o Brasil não é diferente, e com Minas também não.

Justamente por isso todos os entes federados têm passado por dificuldades para

cumprirem com os seus objetivos constitucionais.

Numa época de parcos recursos públicos, para que resultados positivos apareçam

há de se otimizarem os recursos existentes. É exatamente isso que está acontecendo

na área do Cismep, desse Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraopeba,

com sede própria e muito bem-localizado no Município de Betim. Hoje

acompanhamos o Secretário Marcus Pestana e também Deputado desta Assembleia,

na solenidade ocorrida no Cismep.

O governo do Estado tem uma séria preocupação com a boa distribuição dos

recursos públicos, por isso há essa otimização de resultados. O Secretário Pestana
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levou, para a região do Cismep, R$3.000.000,00, 12 veículos e equipamentos para a

implantação das clínicas oftalmológicas e de otorrinolaringologia na sede do Cismep.

Isso mostra que o governo do Governador Aécio Neves tem preocupação

suprapartidária, pois, afinal, o consórcio tem integrantes de várias matizes políticas, o

que vai atender a toda a população da região, de forma indistinta.

A implantação dessas duas clínicas oftalmológicas e de otorrinolaringologia na sede

do Cismep e a entrega de 12 veículos irá atender à população mais carente e

necessitada.

Muitas vezes o munícipe dessas 16 comunidades mineiras até conseguem a

consulta, mas, no momento de se deslocarem do Município para a sede do Cismep,

em Betim, por serem pobres e carentes, não conseguem recursos para a condução.

E, agora, o governo do Estado não só doou os 12 micro-ônibus, mas também fará a

sua manutenção. Dessa forma, marcada a consulta, o cidadão da região, atendido

pelo Cismep, poderá se deslocar do seu Município até Betim e ser atendido.

Ouvi alguns relatos interessantes nessa solenidade, como o de um Vereador de

Betim, que disse que havia uma pessoa que não conseguiu ser atendida pelo plano

de saúde ao qual havia aderido, e acabou sendo socorrida por um médico da sede do

Cismep, a tempo e a hora. Isso mostra que, realmente, essa preocupação com a

descentralização do atendimento à saúde é muito importante, porque acaba-se

atendendo até pessoas com condições financeiras e plano de saúde, como foi o caso

dessa pessoa que foi atendida pelo Cismep.

Por outro lado, o transporte é muito importante porque, marcada a consulta, os

micro-ônibus buscarão essas cidadãs e esses cidadãos e os levarão à consulta. Tudo

isso será absolutamente gratuito; não se pagará pelo transporte e não se pagará pela

consulta.

No caso específico do transporte, um micro-ônibus com todo o conforto - com ar-

condicionado, com televisão, com toda assistência - trará o paciente a Betim e o

levará de volta ao Município de origem. E o mais importante: um paramédico e um

técnico de enfermagem acompanharão esse cidadão em seu deslocamento. Isso

demonstra a preocupação humana, cristã e solidária do governo Aécio Neves. Foram

empregados 3 milhões do governo do Estado, sem recurso de mais ninguém. Já
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estão prontas as clínicas, já foram entregues simbolicamente as chaves dos micro-

ônibus ao Prefeito que gerencia o programa. Enfim, é um trabalho extraordinário, que

ajudará os mais carentes e os mais pobres da região.

O interessante é que, feita a programação das consultas pelas Prefeituras de Ibirité,

de Sarzedo e de Mário Campos, por exemplo, o micro-ônibus sairá de Ibirité, passará

por Sarzedo e por Mário Campos, recolhendo os pacientes, e os levará para a

consulta, no Cismep e na sede, em Betim. Depois, o micro-ônibus retornará com eles

a sua cidade de origem. É muito importante dar garantia de atendimento e dar

atendimento a tempo e hora. O governo está se empenhando para que realmente

ocorra esse atendimento, porque não adianta a pessoa marcar consulta se não tem

sequer recursos para pagar o ônibus para seu transporte. Agora, nada disso será

cobrado. Achei muito interessante.

Quero dizer mais: estávamos presentes, demonstrando essa principal característica

do governo Aécio Neves, a de ser suprapartidário, atendendo a todos os Prefeitos da

região, sem olhar coloração político-partidária. Estavam lá também os Deputados

Ivair Nogueira e Carlos Gomes; o Deputado Federal Ciro Pedrosa - cada um da sua

denominação partidária -; a Sra. Maria do Carmo Lara, Prefeita de Betim, e vários

Prefeitos de vários matizes. Isso demonstra a preocupação do nosso governo, do

governo Aécio Neves, principalmente do Secretário Marcus Pestana, que teve essa

sensibilidade na descentralização para levar a saúde para mais próximo do cidadão.

Em uma época que, sabemos, os recursos são difíceis, a correta aplicação, como eu

disse, otimiza o resultado. Com essa descentralização, com essa desconcentração, o

atendimento chega muito mais rápido àquele que necessita. De forma que deixo o

testemunho, Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, dessa preocupação

do governo com a saúde pública em nosso Estado.

Também tivemos uma notícia alvissareira, auspiciosa: está caindo a incidência de

casos de gripe suína no Estado. Isso demonstra que todos estão se empenhando no

tratamento da doença, com eficiência, num trabalho solidário: o Governador, o

Secretário de Saúde, todos os Secretários Municipais, todos os Prefeitos, o Hospital

de Clínicas Eduardo Menezes, enfim, toda a sociedade. É por isso que está

ocorrendo essa queda na incidência de gripe suína no Estado. Recebemos a notícia
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hoje de que um cidadão que ficou 70 dias internado - ele chegou a entrar em coma -

recebeu o tratamento e hoje está de alta, já recuperado. Isso mostra a preocupação

com a saúde pública em nosso Estado.

Quero deixar patenteado, Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, o

nosso agradecimento também ao governo do Estado, agora na área de obras

públicas da Setop. Desde o princípio, estamos trabalhando com o Secretário Fuad

Noman e mais especificamente com o Subsecretário Fabrício Soares, a quem o

Secretário Fuad Noman delegou essa missão, para a implantação de terminais

rodoviários na Grande BH.

Sabemos do gargalo que implica esse terminal rodoviário no centro de Belo

Horizonte. Muitas vezes, toma-se o tempo do usuário, que ainda tem um gasto maior

com seu deslocamento, quando não tem necessidade de passar pelo centro da

cidade. Com isso, o trânsito se avoluma e torna-se difícil, como está atualmente. Por

sua vez, a pessoa perde tempo e muitas vezes se vê obrigada ao pagamento de mais

de um ônibus para seu deslocamento.

Agora, teremos terminais rodoviários regionalizados. Em nossa base política,

especificamente em Contagem, teremos a implantação de cinco terminais rodoviários.

Tenho acompanhado o assunto e trouxe à Comissão de Assuntos Municipais e

Regionalização o Subsecretário Fabrício Torres Sampaio, que apresentou aos

Deputados da Comissão uma imagem final da implantação de todos os terminais.

Portanto, em Contagem, especialmente, também por nosso esforço pessoal, teremos

cinco terminais: um na região industrial, no Bairro Santa Maria; um na região de

Retiro e Nova Contagem, que vai atender, além de Contagem, à região de Esmeralda

e a parte de Betim, no Icaivera; um no Bairro Vila Pérola, em Contagem; um na região

do Ceasa - ou seja, dois terminais na região de Ressaca -; e um na região do

Eldorado. Com isso, teremos cinco terminais. Vale dizer que uma pessoa que se

desloca de Ribeirão das Neves e quer ir a Betim, ao Barreiro ou a qualquer parte da

região industrial não terá de vir ao centro de Belo Horizonte; descerá no terminal do

Ceasa e, de lá, buscará o seu destino. Da mesma forma, os que vêm de Esmeraldas,

Nova Contagem, Retiro, Recreio ou Serra Verde terão um terminal rodoviário na

região do Darcy Ribeiro. Ou seja, se não têm de vir ao centro de Belo Horizonte,
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poderão descer ali mesmo e pegar um ônibus para seu destino - Barreiro, Betim,

Nova Lima ou qualquer outra região. Tenho a certeza de que isso vai ajudar a

desafogar o trânsito, que está ficando quase insuportável no centro de Belo

Horizonte, além de racionalizar o transporte público, reduzir custos e permitir que o

usuário ganhe tempo. Estou muito feliz com essa iniciativa do governo Aécio Neves.

Como eu disse, serão cinco terminais em Contagem, nestas regiões: região industrial,

Eldorado, Nova Contagem e dois na região da Ressaca, o que demonstra a

preocupação do governo Aécio Neves com Contagem, Betim, Esmeraldas, Barreiro e

toda a nossa região na busca de facilitar o deslocamento das pessoas, diminuir os

custos para o usuário do transporte coletivo e racionalizar o uso desse mesmo

transporte.

Para terminar, Sr. Presidente, quero destacar o nosso empenho na construção do

novo fórum da cidade de Contagem. Por três oportunidades, estivemos com setores

das áreas da Justiça e do Executivo. Na primeira vez, fomos acompanhados do

Deputado Sávio Souza Cruz, também preocupado, como nós, com a questão do

fórum de Esmeraldas, e, aproveitando a oportunidade, discutimos com o

Desembargador Sérgio Resende, Presidente do Tribunal de Justiça, a questão do

fórum de Contagem. Na segunda vez, fomos acompanhados do Deputado Durval

Ângelo; do Juiz Márcio Diniz, Diretor do Fórum de Contagem, e de outros; e de

operadores do Direito em nossa cidade, demonstrando que a construção do novo

fórum de Contagem é uma questão suprapartidária, uma questão de espírito público.

Na última vez, marquei uma audiência com o Vice-Governador, Antonio Anastasia,

oportunidade em que também nos fizemos acompanhar de várias pessoas

interessadas na construção desse novo fórum, entre as quais cito os Deputados

Durval Ângelo e Carlin Moura e a Prefeita de Contagem. Com isso, demonstramos

que estamos todos unidos em prol de uma mesma causa: a construção do fórum de

Contagem, para que tenhamos uma melhor distribuição da Justiça em nossa cidade.

Assim poderemos aproximar mais a Justiça do cidadão.

Esses fatos são relevantes e, sobretudo, demonstram a preocupação de espírito

público de todos esses agentes políticos, operadores da Justiça, que têm mais

preocupação com a população e o destino dos recursos, para que sejam mais bem-
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utilizados e deem melhor resultado. Obrigado.

* - 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.

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 4.547/2009, da

Comissão de Política Agropecuária, e 4.548 a 4.551/2009, da Comissão de

Segurança Pública. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Votação de Requerimentos

- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um por sua vez,

requerimentos do Deputado Zé Maia (2), solicitando seja o Projeto de Lei nº

3.255/2009 encaminhado à Comissão de Fiscalização Financeira, para receber

parecer sobre emendas apresentadas em Plenário e para receber parecer de 2º turno

(Cumpra-se.).

Questões de Ordem

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, antes de entrar na próxima fase da

reunião, gostaria de registrar, com muita alegria, o 136º aniversário da emancipação

política de Bom Sucesso, onde, pela manhã, estiveram comigo os Deputados

Lafayette de Andrada e Antônio Júlio. Bom Sucesso é uma cidade de vigor histórico e

econômico na região do Campo das Vertentes, da qual surgiu São Tiago, minha terra

natal, Ibituruna e outras tantas. Além de participarmos das festividades de

homenagem a Bom Sucesso, visitei a Apae, como faço em todas as cidades em que

atuo. A Apae tem um papel fundamental na vida de toda sociedade organizada,

fazendo o trabalho de amparo, educação e promoção de todos os portadores de

deficiência física ou de dificuldade maior. Essa dificuldade é superada com o auxílio
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dos professores e da família apaeana. Estabelecemos mais um compromisso, pois,

no passado, já ajudamos com uma pequena obra de ampliação, em uma parceria

com Furnas. Agora tivemos a felicidade de colocar uma emenda para garantir a

instalação de um elevador para os portadores de deficiência que não têm condições

de subir uma escada, pela dificuldade de implantar uma rampa no prédio. Fizemos

isso com o apoio da maçonaria local, que visitou a instituição comigo. Da mesma

forma, visitamos a Santa Casa de Misericórdia de Bom Sucesso e conversamos com

o Dr. José Geraldo. Buscaremos mais recursos para aquela instituição, pela qual o

Dr. Ari trabalhou durante tantos anos, fazendo uma ação não só de saúde pública

mas humanitária. Precisamos preservá-la e fortalecê-la para atender bem a região, ao

lado de outras instituições em Santo Antônio do Amparo, que estou sempre

auxiliando, e de Oliveira, em que estamos nos empenhando para que tenha uma UTI.

Enfim, unimos o útil ao agradável. A melhor maneira de homenagear as cidades que

representamos é trabalhar por elas. É isso que fomos fazer hoje, pela manhã, em

Bom Sucesso: homenagear a cidade e, mais uma vez, trabalhar por ela, procurando

retribuir àquele povo amigo a confiança que depositou em todos nós. É esse registro

que queríamos fazer, Sr. Presidente, do aniversário de Bom Sucesso, onde somos

majoritários. Estivemos lá, com outros colegas Deputados, não só festejando mas

trabalhando e visitando a Apae, a loja maçônica, o hospital. Sr. Presidente, aproveito

para registrar e convidar o nosso povo para um evento tradicional na cidade onde

nasci, São Tiago. Neste fim de semana, haverá a tradicional Festa do Café com

Biscoito. Espero que não tenhamos de suspender nada. Infelizmente, com o

problema da gripe suína, que tem sido uma preocupação grande das autoridades de

um modo geral e das autoridades sanitárias, em alguns momentos, algumas

atividades têm de ser interrompidas, como ocorreu nesse fim de semana, em

Divinópolis. Infelizmente, dado o aumento súbito do número de casos na semana

passada, não só em Divinópolis, mas em Santo Antônio do Monte e em Carmo do

Cajuru, tiveram de suspender um evento chamado Divina Folia, que já começa a

ganhar tradição e chega a envolver 20 mil, 30 mil pessoas. Felizmente, tivemos a

compreensão de toda a comunidade, e o evento ocorrerá o mais breve possível.

Numa hora dessas, o importante é todos termos prudência e colocarmos a saúde e a
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vida em primeiro lugar. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, verificando a inexistência de quórum,

peço o encerramento de plano da reunião.

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 9, 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 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 26/8/2009

Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

os Deputados Paulo Guedes e Ademir Lucas (substituindo o Deputado Juninho

Araújo, por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão.

Está presente, também, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Havendo número

regimental, a Presidente, Deputada Gláucia Brandão, 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 da pauta e a discutir e votar proposições da comissão e comunica

o recebimento de ofício do Sr. Gabriel José Bicalho, Secretário-Geral do Instituto

Brasileiro de Culturas Internacionais, 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.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs

4.347, 4.367 e 4.368/2009. Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer

de Redação Final do Projeto de Lei nº 3.272/2009. 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 Dalmo
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Ribeiro Silva, que solicita seja realizada reunião de audiência pública, para debater o

tombamento da Praça Prefeito Mário Zucato, no Município de Monte Sião. Cumprida

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de setembro de 2009.

Gláucia Brandão, Presidente - Domingos Sávio - Sávio Souza Cruz.

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/9/2009

Às 9 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e os

Deputados Durval Ângelo e Vanderlei Miranda, 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 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, em audiência pública, os constrangimentos e

preconceitos enfrentados por professores e estudantes do Colégio Marista Dom

Silvério, em decorrência da suspensão das aulas, determinada pelo surgimento de

casos de gripe A (H1N1), e a apreciar matéria constante na pauta e comunica o

recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Narcio Rodrigues,

Deputado Federal, informando que recebeu cópia do manifesto “por uma nova lei de

imprensa”, de autoria do jornalista Dídimo Paiva; Paulo Alkmim, Ouvidor de Polícia do

Estado, prestando informações referentes à manifestação nº 20.044; e Paulo Piau,

Deputado Federal, publicados no “Diário do Legislativo” em 28/8/2009. A Presidência

interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Prof. Roberto Valentim da Silva

Gameiro, Diretor do Colégio Marista Dom Silvério; Vinícius Trindade Lopes de Moura,

professor de Biologia do 6º ano do Ensino Fundamental e do 1º ano do Ensino Médio;

Manir Elias Donato Neto, aluno do 2º ano do Ensino Médio; Eduardo Gomes Braga

Júnior, pai de aluno do Colégio Marista; Marcelo Ricardo Pereira, psicólogo,

psicanalista e professor da UFMG; Frei Francisco Van der Poel (Chico do Brejo);

João das Neves, diretor de teatro; e as Sras. Lúcia Maria Miana Mattos Paixão,
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médica e Gerente de Epidemiologia e Informação da Secretaria Municipal de Saúde

de Belo Horizonte; Pedrina de Lourdes Santos, capitã de Moçambique de Oliveira;

Ana Iris Teixeira Silveira, cantora e integrante da Associação dos Congadeiros de

Oliveira, que são convidados a tomar assento à mesa. O Deputado Durval Ângelo, na

condição de autor do requerimento que deu origem ao debate, tece suas

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

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

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

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

votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 4.436 e

4.451/2009 em turno único. 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 (4) em que solicita sejam realizadas visitas ao Presidente do Ipsemg, para

obter esclarecimentos sobre os motivos do cancelamento da pensão percebida por

Gilson Magalhães Pereira, portador de HAS e de valopatia aórtica com insuficiência

grave e estenose moderada; e à Associação de Pais e Amigos das Pessoas

Especiais - Apape -, para conhecer o trabalho desenvolvido por essa entidade; seja

realizada reunião de audiência pública, para obter esclarecimentos sobre denúncias

de que alunos da Escola Cristã Verbo Vivo, localizada na zona rural de São Joaquim

de Bicas, que é vinculada à Igreja Ministério Verbo Vivo, estariam sofrendo lavagem

cerebral e sendo doutrinadas desde a mais tenra idade, mediante emprego de

métodos ameaçadores e até mesmo reclusão; seja encaminhada manifestação de

aplauso ao Sr. Paulo Duarte Lopes, Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Pouso

Alegre, pela decisão prolatada na ação civil pública proposta pela Defensoria Pública

de Minas Gerais, por força da qual o Estado fica obrigado a transferir imediatamente

150 presos da cadeia pública local; Sargento Rodrigues em que solicita sejam

realizadas reuniões de audiência pública, com convidados que menciona, para obter

esclarecimentos sobre a instauração de procedimento disciplinar em desfavor do Sd.

PM Alfred Eustáquio Ferreira, da 16ª Cia. PM Esp. - 13º BPM. Cumprida a finalidade
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da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os

membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2009.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

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

2/9/2009

Às 9h43min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Chico Uejo, Padre João, Ronaldo Magalhães e Sebastião Costa, membros da

supracitada Comissão. Está presente, também, a Deputada Gláucia Brandão.

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 passa à 1ª Fase da 2ª

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

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

o parecer pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade, no 1º turno, do Projeto

de Lei 3.619/2009 (relator: Deputado Sebastião Costa). Cumprida a finalidade da

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

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

os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de setembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves - Padre João - Ronaldo Magalhães -

Sebastião Costa.

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 2/9/2009

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Adelmo

Carneiro Leão, Inácio Franco e Ademir Lucas (substituindo o Deputado Lafayette de
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Andrada, por indicação da Liderança 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. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

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

apreciação do Plenário. O Projeto de Lei nº 3.255/2009 é retirado da pauta por ter

sido apreciado em reunião anterior. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. O Presidente

recebe requerimento do Deputado Braulio Braz, em que solicita seja realizada reunião

conjunta com a Comissão de Minas e Energia para debater a tributação incidente

sobre a produção de água mineral no Estado, e designa como relator da matéria o

Deputado Lafayette de Andrada. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

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

próxima reunião extraordinária, a realizar-se hoje, às 14h45min, com a finalidade de

apreciar o Parecer para o 2º Turno do Projeto de Lei nº 3.255/2009; determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de setembro de 2009.

Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio - Inácio Franco - Juarez Távora - Lafayette de

Andrada.

ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

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

2/9/2009

Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Ivair Nogueira, Domingos Sávio, Lafayette de Andrada, Neider Moreira e Padre João,

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
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constante na pauta e comunica o recebimento de ofício do Sr. José Maria da Silva,

publicado no “Diário do Legislativo” de 27/8/2009. O Presidente acusa o recebimento

das seguintes proposições, no 1º turno, para as quais designou os relatores citados a

seguir: Projetos de Lei nºs 3.439/2008 (Deputado Domingos Sávio); 3.553/2009

(Deputado Elmiro Nascimento) e 3.619/2009 (Deputado Délio Malheiros). Passa-se à

1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na fase de discussão

do parecer em que o relator, Deputado Délio Malheiros, conclui pela aprovação do

Projeto de Lei nº 3.619/2009 no 1º turno, com as Emendas nºs 1 e 2, o Presidente

defere 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. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados os Requerimentos nºs 4.431 e 4.452 a 4.457/2009. 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 Délio Malheiros (2), em que solicita seja

realizada audiência pública em Além Paraíba para discutir a implantação da

Hidrelétrica de Simplício, no Rio Paraíba do Sul, e seus reflexos na qualidade dos

serviços públicos essenciais, especialmente a arrecadação tributária; e seja realizada

audiência pública para discutir a Resolução nº 282/2008, do Conselho Nacional de

Trânsito - Contran -, e a Portaria nº 131/2008, do Departamento Nacional de Trânsito

- Denatran -, que preveem a possibilidade de os departamentos de trânsito estaduais

delegarem a empresas privadas os serviços de vistoria de regularização e

transferência de veículos; Domingos Sávio, em que solicita seja realizada reunião

conjunta com a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para,

em audiência pública, discutir os problemas burocráticos e operacionais no

atendimento nas unidades do IEF e do Igam e nas Suprams, bem como nos demais

órgãos do Sisema; e Padre João, em que solicita seja realizada audiência pública

para discutir o impacto, na vida dos servidores, da mudança da administração

estadual para a Cidade Administrativa, entre os Municípios de Santa Luzia e

Vespasiano. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
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dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião

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

Sala das Comissões, 8 de setembro de 2009.

Délio Malheiros, Presidente - Neider Moreira - Ivair Nogueira - Lafayette de Andrada

- Padre João - Ademir Lucas.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 314/2007

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em tela, decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei nº

2.107/2005, a requerimento do Deputado Domingos Sávio, visa declarar de utilidade

pública a Associação de Doentes Renais e Transplantados de Divinópolis e Região

Centro-Oeste – Adortrans –, com sede no Município de Divinópolis.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 15/3/2007 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

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 314/2007 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Doentes Renais e Transplantados de Divinópolis e Região Centro-Oeste –

Adortrans –, com sede no Município de Divinópolis.

Os requisitos para que as associações e fundações em funcionamento no Estado

sejam declaradas de utilidade pública estão discriminados 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. 18, § 4º, do seu estatuto (veja alteração de
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21/7/2009) determina que as atividades de seus Diretores e Conselheiros, bem como

as dos associados, não serão remuneradas; e o art. 25 preceitua que, em caso 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 314/2007.

Sala das Comissões, 8 de setembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Fábio Avelar, relator - Delvito Alves - Padre João -

Ronaldo Magalhães.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.418/2008

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 dos Voluntários Vida Viva de Campos

Gerais, com sede nesse Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 30/5/2008 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Vem agora a este 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 2.418/2008 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Voluntários Vida Viva de Campos Gerais, com sede no Município de

Campos Gerais.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

um ano e sua Diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo
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exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 40 que as

atividades dos seus Diretores e Conselheiros, bem como as dos voluntários, não

serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer lucro, gratificação,

bonificação ou vantagem; e no art. 45 que, na hipótese de sua dissolução, o

patrimônio remanescente será destinado a outra instituição de benemerência social

da cidade de Campos Gerais.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 2.418/2008.

Sala das Comissões, 8 de setembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Fábio Avelar - Ronaldo Magalhães -

Delvito Alves - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.914/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

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.

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 2.914/2008 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação Comunitária do Morembá em Progresso, com sede no Município de Cana

Verde, entidade civil sem fins lucrativos, fundada em 2005, que tem por finalidade

promover o desenvolvimento comunitário.

No cumprimento do seu objetivo programático, desenvolve atividades nas áreas da

assistência social, saúde, educação, cultura, esporte e lazer, sempre com intuito de

melhorar a qualidade de vida de seus associados, especialmente dos jovens e dos
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carentes, incentivando a participação concreta na defesa dos interesses coletivos

para a consolidação da cidadania.

Ademais, fomenta projetos alternativos voltados para a saúde pública e a

preservação do meio ambiente, além de firmar parcerias e convênios com órgãos

públicos, entidades do setor privado, hospitais e laboratórios, necessários ao

atendimento de pessoas carentes.

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° 2.914/2008 em turno

único.

Sala das Comissões, 8 de setembro de 2009.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.213/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

objetivo declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário para o Desenvolvimento

Rural da Região de Tapuirama, com sede no Município de Uberlândia.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/4/2009 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 3.213/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Conselho Comunitário para o Desenvolvimento Rural da Região de Tapuirama, com

sede no Município de Uberlândia.

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

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

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro
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atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 2º (ver alteração

estatutária datada de 13/5/2009) que os seus dirigentes, Conselheiros e associados

não serão remunerados. Já o art. 65 estabelece que, na hipótese de sua dissolução,

o patrimônio remanescente será destinado, preferencialmente, às suas unidades que

forem dotadas de personalidade jurídica ou a entidade congênere registrada no

Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Uberlândia.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.213/2009.

Sala das Comissões, 8 de setembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Fábio Avelar - Padre João -

Ronaldo Magalhães.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.306/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação Esportiva Cultural Ponte Preta, com sede

no Município de Belo Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8/5/2009 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 3.306/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Esportiva Cultural Ponte Preta, com sede no Município de Belo Horizonte.
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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. 68, parágrafo

único, que seus Diretores e Conselheiros não são remunerados; e, no art. 82,

parágrafo único, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente

reverterá a entidade congênere, legalmente constituída e declarada de utilidade

pública estadual.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.306/2009.

Sala das Comissões, 8 de setembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Delvito Alves - Fábio Avelar -

Ronaldo Magalhães.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.347/2009

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 o Clube Olímpico e Recreativo Amaro Lanari,

com sede no Município de Coronel Fabriciano.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21/5/2009 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
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O Projeto de Lei nº 3.347/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Clube Olímpico e Recreativo Amaro Lanari, com sede no Município de Coronel

Fabriciano.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 72, que seus

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

são remunerados, sendo-lhes vedado o recebimento de vantagens ou benefícios; e,

no art. 76, 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 3.347/2009.

Sala das Comissões, 8 de setembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ronaldo Magalhães -

Delvito Alves - Fábio Avelar - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.357/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Lar dos Idosos Monsenhor Otaviano da Sociedade São Vicente de

Paulo, com sede no Município de Ladainha.

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 o

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

O Projeto de Lei nº 3.357/2009 pretende declarar de utilidade pública o Lar dos

Idosos Monsenhor Otaviano da Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no

Município de Ladainha, que tem como finalidade prestar assistência social às

pessoas idosas, assegurando-lhes bem-estar e o exercício pleno da cidadania.

Para alcançar seus propósitos, mantém estabelecimento destinado a abrigá-las e

proporciona-lhes assistência material, moral e espiritual, visando à preservação da

sua saúde física e mental.

Dessa maneira, busca a melhoria da qualidade de vida desse segmento da

população, fortalecendo a sua autoestima e possibilitando sua inserção na

comunidade.

Esclareça-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem por finalidade adequar o nome da entidade ao consubstanciado 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 3.357/2009,

em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 8 de setembro de 2009.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.493/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Braulio Braz, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Filantrópica de Assistência Social - Afas -, com sede

no Município de Mar de Espanha.

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 3.493/2009 visa declarar de utilidade pública a Associação

Filantrópica de Assistência Social - Afas -, com sede no Município de Mar de

Espanha, que tem como finalidade implementar ações para buscar a melhoria da

qualidade de vida da comunidade local.

Com o intento de alcançar seus objetivos, promove a integração dos associados

com a comunidade; busca junto a autoridades soluções para os problemas coletivos;

desenvolve atividades assistenciais, educacionais, culturais, esportivas e de lazer.

Além do mais, realiza obras de construção, reforma e ampliação de moradias

destinadas à população de baixa renda; distribui cestas básicas, agasalhos, remédios

e outros gêneros de primeira necessidade, de forma a garantir a sobrevivência dos

mais necessitados.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.493/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 8 de setembro de 2009.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.524/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

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.

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 o projeto, conforme preceitua o art. 103, I,

“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 - Ascolmares -, com sede no Município de Confins,
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que tem como finalidade defender os direitos, interesses e demandas dos moradores

locais.

Na consecução de seus objetivos, mantém creches, escolas e radiodifusão; realiza

projetos nas áreas de infraestrutura básica, de urbanização e moradia; promove

ações no setor da educação, da cultura, do esporte e do lazer; combate a fome e a

pobreza; orienta sobre a preservação do meio ambiente; presta assistência à família

e ao idoso; e organiza campanhas e mutirões para prestar ajuda aos moradores mais

necessitados.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.524/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 8 de setembro de 2009.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.526/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

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.

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 o projeto, conforme preceitua o art. 103, I,

“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, que

tem como finalidade servir desinteressadamente à coletividade, buscando a

valorização da vida, a recuperação física e psíquica de pessoas em situação de

vulnerabilidade, como mendigos, andarilhos e moradores de rua, ajudando-os na

reintegração social e no pleno exercício da cidadania.
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Sua proposta de trabalho é fundamentada em atividades de laborterapia e

conscientização e na prestação de serviços à comunidade, sempre em busca da

recuperação integral dos assistidos.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.526/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 8 de setembro de 2009.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.529/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Gomes, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores dos Bairros Pedro Gomes

e Planalto, com sede no Município de Almenara.

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 o

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.529/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária dos Moradores dos Bairros Pedro Gomes e Planalto, com sede no

Município de Almenara, que tem como finalidade precípua realizar obras e ações

visando à melhoria da qualidade de vida da população local.

Dessa forma, promove atividades recreativas, sociais, esportivas, assistenciais e

culturais; oferece proteção à saúde da família, da gestante, da criança, do

adolescente e do idoso; implanta e gerencia obras de infraestrutura nas áreas de

saneamento básico, de moradia e eletrificação; orienta sobre a preservação do meio

ambiente; mantém escola, creche e um serviço de radiodifusão; busca a integração

dos seus associados no mercado de trabalho; e representa as comunidades junto a

órgãos públicos e privados, fazendo reivindicações diversas.
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Esclareça-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem por finalidade adequar o nome da entidade ao consubstanciado 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 3.529/2009,

em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 8 de setembro de 2009.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.535/2009

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 de Assistência a Carentes de Pirapora, com sede no

Município de Pirapora.

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 3.535/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Assistência a Carentes de Pirapora, com sede no Município de Pirapora, que tem

como finalidade defender, perante os poderes públicos e onde quer que se faça

necessário, os direitos, interesses e reivindicações de seus associados.

Na consecução de sua meta, desenvolve ações nas áreas da assistência social e

da filantropia; busca o desenvolvimento comunitário por meio da realização de obras

e melhoramentos; oferece atividades culturais e desportivas; promove o

desenvolvimento da consciência cidadã no meio onde atua, tendo em vista estimular

a valorização do ser humano e o respeito à sua dignidade.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.
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Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.535/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 8 de setembro de 2009.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.536/2009

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 o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Azurita -

Condecoma -, com sede no Município de Mateus Leme.

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 3.536/2009 pretende declarar de utilidade pública o Conselho de

Desenvolvimento Comunitário de Azurita - Condecoma -, com sede no Município de

Mateus Leme, que tem como finalidade a melhoria da qualidade de vida da população

local.

Dessa forma, desenvolve atividades educacionais, assistenciais, culturais,

esportivas e de lazer; oferece assistência à família, à maternidade e à infância;

representa os associados perante entidades públicas e privadas, defendendo os seus

interesses e reivindicações; promove cursos profissionalizantes visando à inserção

dos seus assistidos no mercado de trabalho; organiza palestras, cursos e campanhas

de combate a várias mazelas da sociedade moderna, como as drogas e doenças

transmissíveis; mobiliza os associados para participar de iniciativas de interesse

geral, fomentando a integração e a solidariedade entre eles e 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 3.536/2009,
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em turno único.

Sala das Comissões, 8 de setembro de 2009.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.556/2009

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 Pró-Melhoramentos do Conjunto Vitalino Ferreira da

Fonseca e Bairro Floresta, 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 este

órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.556/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Pró-Melhoramentos do Conjunto Vitalino Ferreira da Fonseca e Bairro Floresta, com

sede no Município de Matozinhos, entidade sem fins lucrativos que tem como

finalidade a assistência social e a promoção humana.

Em vista disso, assiste os carentes da comunidade, principalmente crianças,

gestantes, idosos e deficientes. Zela pela melhoria das condições de vida de todas as

pessoas fixadas na região onde atua. Visando estimular o espírito de solidariedade

entre seus integrantes, realiza reuniões sociais, eventos culturais, bem como diversas

atividades esportivas e de 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 3.556/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 8 de setembro de 2009.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.564/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
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Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Deficientes Visuais de Ipatinga – Adevipa –, 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 3.564/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Deficientes Visuais de Ipatinga – Adevipa –, com sede no Município de Ipatinga,

que tem como finalidade a melhoria da qualidade de vida da população local.

Dessa maneira, promove a habilitação e reabilitação dos deficientes visuais,

combate a fome e a pobreza, realiza atividades nas áreas da educação, da cultura e

do esporte, disponibiliza abrigo para os mais necessitados, com distribuição de

alimento, disponibiliza cursos profissionalizantes para os seus associados,

objetivando a sua inserção no mercado de trabalho, e celebra convênios com órgãos

públicos e privados 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 3.564/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 9 de setembro de 2009.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.565/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

utilidade pública o ELO – Instituto de Promoção e Defesa da Cidadania – Elo-

Cidadania, com sede no Município de Belo Horizonte.

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 3.565/2009 pretende declarar de utilidade pública o ELO –

Instituto de Promoção e Defesa da Cidadania – Elo-Cidadania, com sede no

Município de Belo Horizonte, que tem como finalidade buscar o desenvolvimento

econômico e social das comunidades menos favorecidas.

Na consecução de seu propósito, combate a fome e a pobreza, promove a

assistência social, zela pela defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico,

presta serviços nas áreas da educação, da cultura e da saúde e busca a inserção dos

seus assistidos no mercado de trabalho, oferecendo-lhes cursos profissionalizantes.

Além disso, incentiva o voluntariado, orienta sobre a preservação do meio ambiente 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

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.565/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 9 de setembro de 2009.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.568/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Vanderlei Jangrossi, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação da Igreja Batista Fonte da Vida,

com sede no Município Bom Despacho.

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.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.568/2009 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação da Igreja Batista Fonte da Vida, entidade civil sem fins lucrativos, fundada

em 2006, que tem por finalidade promover o desenvolvimento econômico e social no

Município de Bom Despacho.

A documentação anexada ao processo demonstra que essa instituição promove

ações diversas, principalmente nas áreas da assistência social; combate a pobreza e

ampara os dependentes químicos, sempre com o intuito de promover condições de

melhoria na qualidade de vida da comunidade em geral, num processo de

participação concreta na consolidação da cidadania, o que constitui valiosa parceria

com o poder público.

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° 3.568/2009 em turno

único.

Sala das Comissões, 9 de setembro de 2009.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.570/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

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.

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 3.570/2009 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Obra Social Maria Guedes de Araújo, com sede no Município de Esmeraldas,
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entidade civil sem fins lucrativos, que tem por finalidade promover a integração social

e melhoria da qualidade de vida da criança, da terceira idade e da família.

No cumprimento dos seus objetivos programáticos, desenvolve projetos nas áreas

da assistência social, saúde, educação, cultura, esporte e lazer, sempre visando à

promoção humana.

Ademais, desenvolve projetos alternativos voltados para a geração de renda e a

inserção no mercado de trabalho, por meio da realização de cursos

profissionalizantes; protege a integridade da família, da infância e da terceira idade;

reabilita pessoas deficientes por meio de fisioterapia, terapia ocupacional,

fonoaudiologia e serviços sociais; implementa diversas ações na área de meio

ambiente.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.570/2009 em turno

único.

Sala das Comissões, 9 de setembro de 2009.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.572/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos Produtores Rurais de

Edgar Mello, com sede no Município de Itanhomi.

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 3.572/2009 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação Comunitária dos Produtores Rurais de Edgar Mello, com sede no

Município de Itanhomi, entidade civil sem fins lucrativos, fundada em 1988, que tem

por finalidade congregar as pessoas dessa comunidade, promovendo o seu
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desenvolvimento.

Para cumprir os seus objetivos programáticos, fomenta ações voltadas para a

integridade da família, da maternidade e da terceira idade; para a preservação do

meio ambiente; para o combate à fome e à pobreza, por meio de distribuição de

cestas básicas, vestuário, material de construção e cobertores; e para orientação e

apoio às iniciativas de incremento da produção no meio rural e urbano.

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° 3.572/2009 em turno

único.

Sala das Comissões, 9 de setembro de 2009.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.578/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

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.

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 3.578/2009 tem por escopo declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária do Distrito de Sertãozinho, com sede no Município de Borda

da Mata, entidade civil sem fins lucrativos, fundada em 2001, que tem por finalidade

congregar as pessoas da comunidade e adjacências, promovendo o seu

desenvolvimento.

Para cumprir os seus objetivos, a instituição desenvolve serviços e atividades

assistenciais, destinadas especialmente aos mais carentes, incentivando a
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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.

Esclareça-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem por finalidade adequar o nome da entidade ao consubstanciado no art. 1º

do seu estatuto.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.578/2009, em turno

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

Sala das Comissões, 9 de setembro de 2009.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.585/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Ruy Muniz, o projeto de lei em epígrafe objetiva declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária Recanto das Hortaliças da Vila Brasília e

Adjacências, com sede no Município de Montes Claros.

A proposição foi analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

apresentada.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, conforme

determina o art. 103, I, “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, entidade beneficente de caráter educacional, cultural e

assistencial, que tem por objetivos, entre outros, o desenvolvimento de projetos

assistenciais de combate à fome e à pobreza; a proteção da saúde de mães,

crianças, adolescentes e idosos; a assistência médica e odontológica; o incentivo às

manifestações artísticas, culturais e desportivas e a integração da população
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assistida à vida social e ao mercado de trabalho.

A concessão do título de utilidade pública tem por fundamento o entendimento de

que se trata de um meio utilizado pelo governo para apoiar entidades privadas que

prestam serviços necessários à coletividade, como a assistência social, a promoção

da educação e da cultura, entre outros. Para que as instituições possam receber

esses títulos, é mister que seus serviços sejam executados da mesma forma que o

governo os executaria, para atender ao público em geral, sem distinções de raça, cor,

credo ou outras formas de discriminação, não tendo o lucro por finalidade.

No que toca às associações comunitárias, é forçoso reconhecer que muitas

executam suas tarefas melhor do que o governo, uma vez que contam com o

empenho, a flexibilidade e a dedicação de uma entidade que possui agilidade

incompatível com a morosa estrutura burocrática governamental.

Dessa forma, não resta dúvida de que a entidade em questão promove ações de

relevância pública, razão pela qual merece o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 3.585/2009 em turno

único.

Sala das Comissões, 9 de setembro de 2009.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.593/2009

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Fundação Lara Resende, com sede no Município de São João del-

Rei.

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 o

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.593/2009 pretende declarar de utilidade pública a Fundação



____________________________________________________________________________
419

Lara Resende, com sede no Município de São João del-Rei, que tem como finalidade

a defesa dos recursos naturais e a preservação da biodiversidade nas áreas

ecologicamente importantes.

Para a consecução de suas metas, elabora e executa projetos e obras de proteção

da natureza, em especial da fauna; realiza campanhas, eventos, produções artísticas

e culturais destinados a sensibilizar a população para os problemas de proteção,

preservação e recuperação do meio ambiente; firma convênios com órgãos públicos e

privados para subsidiar suas iniciativas e cria bancos de dados e “sites”

informatizados para a divulgação de seus objetivos.

Esclareça-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem por finalidade adequar o nome da entidade ao consubstanciado 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 3.593/2009,

em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 8 de setembro de 2009.

Fábio Avelar, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.594/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Fahim Sawan, o projeto de lei em epígrafe objetiva declarar

de utilidade pública o Centro de Integração João Gurgel de Souza, com sede no

Município de Veríssimo.

A proposição foi analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

apresentada.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, conforme

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

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 3.594/2009 pretende declarar de utilidade pública o Centro de

Integração João Gurgel de Souza, com sede no Município de Veríssimo. O Centro é

uma entidade beneficente, cujo objetivo central é atender crianças e adolescentes de

7 a 16 anos, facilitando e apoiando sua integração ao meio social e sua formação

educacional. Cumpre destacar que, para a consecução de suas finalidades, a

entidade não promove nenhuma discriminação.

A concessão do título de utilidade pública tem por fundamento o entendimento de

que se trata de um meio utilizado pelo governo para apoiar entidades privadas que

prestam serviços necessários à coletividade, como a assistência social, a promoção

da educação e da cultura, entre outros. Para que as instituições possam receber tais

títulos, é mister que seus serviços sejam executados da mesma forma que o governo

os executaria, para atender ao público em geral, sem distinções de raça, cor, credo

ou outras formas de discriminação, não tendo o lucro por finalidade.

Dessa forma, não resta dúvida de que a entidade em questão promove ações de

relevância pública, razão pela qual merece o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 3.594/2009 em turno

único.

Sala das Comissões, 9 de setembro de 2009.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.596/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em epígrafe objetiva

declarar de utilidade pública a Associação de Cultura da Comunidade Jardim

Alvorada, com sede no Município de Belo Horizonte.

A proposição foi analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

apresentada.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, conforme

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

O Projeto de Lei nº 3.596/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Cultura da Comunidade Jardim Alvorada, com sede no Município de Belo

Horizonte, entidade sem fins lucrativos, cujo objetivo básico, conforme dispõe seu

estatuto, é a organização, a proteção, a coordenação e o desenvolvimento de

atividades de apoio comunitário voltadas aos segmentos da saúde, assistência social,

educação, cultura, esporte e lazer.

Para tanto, a entidade se vale de projetos e programas próprios ou celebra

convênios com outras instituições ou com o poder público, visando ao bem estar

comunitário e social. Cumpre destacar que, para a consecução de seu objetivo, a

associação em questão não promove nenhum tipo de discriminação.

A concessão do título de utilidade pública tem por fundamento o entendimento de

que se trata de um meio utilizado pelo governo para apoiar entidades privadas que

prestam serviços necessários à coletividade, como a assistência social, a promoção

da educação e da cultura, entre outros. Para que as instituições possam receber

esses títulos, é mister que seus serviços sejam executados da mesma forma que o

governo os executaria, para atender ao público em geral, sem distinções de raça, cor,

credo ou outras formas de discriminação, não tendo o lucro por finalidade.

No que toca às associações comunitárias, é forçoso reconhecer que muitas

executam suas tarefas melhor do que o governo, uma vez que contam com o

empenho, a flexibilidade e a dedicação de uma entidade que possui agilidade

incompatível com a morosa estrutura burocrática governamental.

Dessa forma, não resta dúvida de que a entidade em questão promove ações de

relevância pública, razão pela qual merece o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 3.596/2009 em turno

único.

Sala das Comissões, 9 de setembro de 2009.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.598/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
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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.

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 3.598/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

e Ação Social do Bairro São Vicente, com sede no Municípicio de Manhuaçu,

entidade sem fins lucrativos, que tem como finalidade a assistência social, a

promoção humana e o desenvolvimento de iniciativas no campo da cultura.

Na consecução de seu objetivo, promove ciclos de estudos, palestras e

conferências, tendo em vista o aperfeiçoamento técnico e intelectual de seus

associados. Visando estimular o espírito de solidariedade comunitária entre seus

integrantes, realiza reuniões sociais, eventos culturais e diversas atividades

esportivas e de 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 3.598/2009,

em turno único, na forma original.

Sala das Comissões, 9 de setembro de 2009.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.599/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria da 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.

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 3.599/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Moradores do Conjunto Habitacional Franscisco Bustamante, com sede no

Município de Itanhandu, que tem como finalidade desenvolver quaisquer atividades

que possam contribuir para a melhoria da qualidade das pessoas ali fixadas e

melhorar a infraestrutura do bairro.

Na consecução de seus propósitos, promove atividades sociais, culturais e

desportivas para seus associados, ao mesmo tempo em que procura assistir as

pessoas carentes da comunidade local.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.599/2009,

em turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 9 de setembro de 2009.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.621/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ibiaí, com sede

no Município de Ibiaí.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 15/8/2009, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial para

receber parecer.

Cabe a esta Comissão examinar a matéria, preliminarmente, quanto aos aspectos

de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme determina o art. 188,

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

Fundamentação
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A proposição em análise pretende declarar de utilidade pública o Sindicato dos

Trabalhadores Rurais de Ibiaí, que, de acordo com o art. 1º de seu estatuto, é

“entidade sindical de primeiro grau (...) constituído para fins de estudo, coordenação,

proteção, representação e defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da

categoria profissional” que representa.

Inicialmente, cabe esclarecer que a concessão do título de utilidade pública tem por

fundamento o entendimento de que se trata de um meio utilizado pelo governo para

apoiar entidades privadas que prestam serviços necessários à coletividade, como a

assistência social, o atendimento médico, a pesquisa científica e a promoção da

educação e da cultura. Para que as instituições possam recebê-lo, seus serviços

devem ser executados da mesma forma que o governo os executaria, para atender

ao público em geral, sem distinções de raça, cor, credo ou convicções políticas, e não

tendo o lucro por finalidade.

Portanto, em princípio, o título é concedido a entidades que desenvolvem algum

serviço considerado prioritário pelo Estado, implicando uma aliança entre este e a

iniciativa privada. Deve ser considerada de utilidade pública entidade que promova

ações de relevância pública visando ao bem-estar da população, de forma direta,

buscando atingir o maior número de beneficiários, em colaboração com o poder

público na busca de seus objetivos sociais.

Sindicato é associação de pessoas físicas ou jurídicas que exercem atividade

profissional ou econômica, para a defesa dos direitos e interesses coletivos ou

individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Dessa

forma, quando presta serviços de assistência, este fica restrito a seus filiados. Em

decorrência disso, o atendimento não beneficia a população de forma generalizada,

nem está comprometido com o interesse de todo e qualquer cidadão.

Ressaltamos, ainda, que os requisitos para que associações e fundações

constituídas no Estado sejam declaradas de utilidade pública estão listados no art. 1o

da Lei no 12.972, de 1998, com as modificações introduzidas pela Lei no 15.430, de

2005, em que se destaca o fim exclusivo de servir desinteressadamente à

coletividade.

Atualmente, o sindicato é considerado uma associação de natureza privada. Sua
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constituição passa por dois registros: no Cartório de Registro Civil de Pessoas

Jurídicas, que confere ao sindicato personalidade jurídica, e no Ministério do Trabalho

e Emprego, que lhe confere a chamada “personalidade sindical” por meio do

competente registro sindical.

Ressalte-se que a constituição do sindicato deve necessariamente passar pelos

dois registros, uma vez que o registro em cartório não é suficiente para dotar a

entidade de personalidade sindical, havendo necessidade de registro no Ministério do

Trabalho e Emprego, principalmente para verificação da base territorial.

Consequentemente, o sindicato não pode ser considerado associação em sentido

restrito, principalmente, por estar submetido às normas trabalhistas, e não apenas às

leis civis, como as associações consideradas pela referida Lei nº 12.972. É nas

normas do Direito do Trabalho, especificamente, na Consolidação das Leis do

Trabalho - Decreto-Lei nº 5.452, de 1943 - que se encontram os dispositivos sobre a

estruturação, administração e funcionamento dos sindicatos.

Assim, a declaração de utilidade pública do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de

Ibiaí contraria a legislação vigente por se tratar de entidade não compreendida entre

aquelas beneficiadas pela Lei nº 12.972, nem identificada com o conceito de utilidade

pública.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei no 3.621/2009.

Sala das Comissões, 8 de setembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Padre João - Ronaldo

Magalhães - Fábio Avelar.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.626/2009

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 dos Amigos do Conjunto Vila Maria, com sede no

Município de Lagoa Santa.

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 3.626/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Amigos do Conjunto Vila Maria, com sede no Município de Lagoa Santa, que tem

como finalidade implementar ações que visem ao bem-estar dos residentes nesta

localidade.

Com esse propósito, promove projetos, estudos e pesquisas sobre os problemas

locais relacionados com a segurança, saúde, educação, proteção do meio ambiente e

do patrimônio cultural e paisagístico; atua junto a instituições públicas e privadas,

objetivando o estabelecimento e a fiscalização de normas de caráter urbanístico e de

direito ambiental, colaborando para o aprimoramento da legislação vigente; e

estabelece parcerias visando à segurança 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 3.626/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 9 de setembro de 2009.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.632/2009

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 a Associação Cultural e Educacional de Iapu – Acei –,

com sede nesse Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20/8/2009 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 3.632/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Cultural e Educacional de Iapu – Acei –, 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, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 24, que as

atividades de seus Diretores, instituidores e associados não são remuneradas, sendo-

lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e, no art.

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

entidade congênere, legalmente constituída, registrada no Conselho Nacional de

Assistência Social e, preferencialmente, sediada no Município de Iapu.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.632/2009.

Sala das Comissões, 8 de setembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Fábio Avelar - Ronaldo

Magalhães - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.633/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Conferência São Vicente de Paulo de Minas

Novas, com sede no Município de Minas Novas.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 20/8/2009, a proposição foi distribuída às

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

para receber parecer.
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Cabe a esta Comissão examinar a matéria, preliminarmente, 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 análise pretende declarar de utilidade pública a Conferência São

Vicente de Paulo de Minas Novas, com sede no Município de Minas Novas.

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

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

1998, com as modificações introduzidas pela Lei no 15.430, de 2005.

Dessa forma, tais entidades, além de possuírem o fito exclusivo de servir

desinteressadamente à coletividade, deverão comprovar personalidade jurídica,

funcionamento há mais de um ano e idoneidade e não remuneração de seus

Diretores.

Ademais, vale lembrar que, quando houver dissolução de uma associação, o

remanescente do seu patrimônio líquido será destinado à entidade de fins não

econômicos designada no estatuto, ou, omisso este, por deliberação dos associados,

à instituição municipal, estadual ou federal, de fins idênticos ou semelhantes,

conforme estatui o art. 61 do Código Civil.

Pelo exame da documentação instrutiva do processo, constata-se o atendimento às

exigências mencionadas, uma vez que restou 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.

Com efeito, conforme preceitua o parágrafo único do art. 10 do estatuto da

entidade, os cargos de sua direção não podem ser remunerados, a qualquer título,

sendo vedada a distribuição de lucros, bonificações ou de quaisquer outras

vantagens ou benefícios a dirigentes, Conselheiros, sócios ou equivalentes, sob

qualquer denominação, forma ou pretexto.

Note-se, ainda, que, de acordo com o art. 27 do mesmo estatuto, em caso de

dissolução da entidade, o patrimônio remanescente reverterá em benefício de

entidades congêneres registradas no Conselho Nacional de Assistência Social ou de

entidade pública.
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Entendemos, portanto, que não há óbice à tramitação do projeto de lei em análise.

Conclusão

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

do Projeto de Lei no 3.633/2009.

Sala das Comissões, 8 de setembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Fábio Avelar -

Delvito Alves - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.634/2009

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 de Proteção e Assistência aos Condenados da Região

Metropolitana de Belo Horizonte - Apac-RMBH -, com sede no Município de Santa

Luzia.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20/8/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública, 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 3.634/2009 tem por finalidade declarar 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.

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 inciso III do art. 3º do estatuto constitutivo da instituição determina

que as atividades dos seus Diretores, sócios e Conselheiros não serão remuneradas,
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e o parágrafo único do art. 32 dispõe que, na hipótese de sua dissolução, o

patrimônio remanescente será destinado a uma ou mais entidades sem fins

lucrativos, qualificadas 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, ou a entidades registradas no

Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.634/2009.

Sala das Comissões, 8 de setembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Delvito Alves - Ronaldo

Magalhães - Fábio Avelar.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.648/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação dos Pequenos Agricultores do Barreiro e

Silveira - Apabs -, com sede no Município de Ibiraci.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21/8/2009 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 3.648/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Pequenos Agricultores do Barreiro e Silveira - Apabs -, com sede no

Município de Ibiraci.

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
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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 o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 42 que, na

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

associação de agricultores do Município de Ibiraci; e no art. 47, que as atividades dos

seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalide e legalidade do Projeto

de Lei nº 3.648/2009.

Sala das Comissões, 8 de setembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Delvito Alves - Fábio Avelar -

Ronaldo Magalhães.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.649/2009

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 Recicladores de Formiga – Recifor –,

com sede no Município de Formiga.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21/8/2009 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 3.649/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Recicladores de Formiga – Recifor –, com sede no Município de

Formiga.

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



____________________________________________________________________________
432

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 29 que as

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

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e

no art. 42 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 3.649/2009.

Sala das Comissões, 8 de setembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Padre João - Ronaldo Magalhães - Fábio

Avelar.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.650/2009

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 a Associação dos Moradores do Bairro Boa Vista, com

sede no Município de Uberaba.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21/8/2009 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 3.650/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Moradores do Bairro Boa Vista, com sede no Município de Uberaba.

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. 13, parágrafo

único, que as atividades dos seus Diretores, Conselheiros e associados não serão

remuneradas; e no art. 33 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 o mesmo objetivo social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.650/2009.

Sala das Comissões, 8 de setembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Delvito Alves - Fábio

Avelar - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.652/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Wanderlei Miranda, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Projeto Vida Nova – Pró-Vida –, com sede no

Município de João Monlevade.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21/8/2009 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



____________________________________________________________________________
434

O Projeto de Lei nº 3.652/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Projeto Vida Nova – Pró-Vida –, com sede no Município de João Monlevade.

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 os seus

Diretores, Conselheiros e associados não serão remunerados, sendo-lhes vedado o

recebimento de qualquer lucro, gratificação, bonificação ou vantagens; e no art. 32

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 3.652/2009.

Sala das Comissões, 8 de setembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Delvito Alves - Fábio

Avelar - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.661/2009

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 Corporação Musical Santa Bárbara, com sede no

Município de Guaranésia.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 27/8/2009 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
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com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.661/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Corporação Musical Santa Bárbara, com sede no Município de Guaranésia.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina nos arts. 18 e 22 que as

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

no art. 34 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a instituição congênere.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.661/2009.

Sala das Comissões, 8 de setembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Padre João - Fábio Avelar - Ronaldo

Magalhães.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.668/2009

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 o Congado da Vila Santa Rosa, com sede no Município

de Nova Era.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 28/8/2009 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
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com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.668/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Congado da Vila Santa Rosa, com sede no Município 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 o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 5º, parágrafo

único, que as atividades dos seus Diretores e dos associados não serão

remuneradas; e no art. 25 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado à Sociedade de São Vicente de Paulo ou a entidade

congênere.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.668/2009.

Sala das Comissões, 8 de setembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Padre João - Ronaldo

Magalhães - Fábio Avelar.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 359/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a

instalação de sinalização educativa em rodovias da malha viária estadual, rodovias

delegadas e rodovias federais sob a administração do Estado.

Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto, com a Emenda n° 1, que

apresentou.
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Posteriormente, em análise de mérito, a Comissão do Trabalho, da Previdência e

da Ação Social opinou pela aprovação do projeto com a Emenda n° 1 apresentada

pela comissão anterior.

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 em estudo traz a determinação para se instalar, nas rodovias da malha

viária estadual, rodovias delegadas e rodovias federais sob a administração do

Estado, sinalização educativa para o enfrentamento da exploração sexual de crianças

e adolescentes e da exploração do trabalho infantil. A sinalização, conforme a

proposição, deverá conter os dizeres: “A exploração sexual de crianças e

adolescentes é crime. Denuncie - 0800 311119 - Disque Direitos Humanos - MG” e “A

exploração do trabalho infantil é crime. Denuncie - 0800 311119 - Disque Direitos

Humanos - MG”. Desse modo, o projeto pretende ampliar os meios de proteção ao

menor, incentivando a denúncia de abusos por meio do Disque Direitos Humanos.

Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto, apresentando a Emenda n° 1

para suprir vício de iniciativa do projeto original.

Em análise de mérito, a Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

opinou pela aprovação do projeto com a Emenda n° 1 apresentada pela comissão

que a precedeu, ressaltando a importância do projeto no contexto mais amplo da rede

de combate ao trabalho infantil e à exploração sexual de crianças e adolescentes, da

qual fazem parte entidades públicas e privadas, a exemplo do Ministério Público,

delegacias especializadas, conselhos tutelares e sociedade civil organizada. A

Comissão destacou também a existência de programas que vêm sendo

desenvolvidos no âmbito estadual, como a campanha “Proteja nossas Crianças”, que

também visa estimular o aumento das denúncias. Nesse contexto, o incentivo à

denúncia é uma forma de trazer a sociedade ao polo ativo do enfrentamento ao

abuso e à exploração do menor. Conforme destacou a Comissão, o crescimento do

número de denúncias não significa o aumento de casos, sendo antes demonstração

de que a sociedade está tomando um novo posicionamento diante do problema.
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No que tange à análise desta Comissão, deve-se destacar que o projeto traz a

previsão de que a instalação de placas correrá por conta da dotação orçamentária do

DER-MG. Desse modo, a proposição em si não traz impactos orçamentários, uma

vez que, conforme bem se pronunciou a Comissão de Constituição e Justiça,

“somente se houver dotação orçamentária é que se tornará imperiosa a concretização

dos comandos da proposta”. Com efeito, faz-se necessário ressaltar que, quando da

elaboração da Lei Orçamentária, deve-se ter em conta a futura lei, sob pena de a

intenção do autor não vir a ser efetivada.

Cabe destacar ainda que, no caso das rodovias delegadas, o referido dispositivo

exime de responsabilidade a eventual concessionária do serviço, visto que o custeio

correrá a expensas do DER-MG, não havendo, portanto, que se falar de alteração ou

desequilíbrio dos contratos.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 359/2007, no 1°

turno, com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão  de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 9 de setembro de 2009.

Zé Maia, Presidente - Juarez Távora, relator - Antônio Júlio - Inácio Franco -

Lafayette de Andrada.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 748/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro da Silva, o Projeto de Lei nº 748/2007,

resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 157/2003, dispõe sobre a

utilização de programas de informática abertos na administração pública estadual.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da proposição na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

A seguir, a Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação da matéria

na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

O projeto vem agora a esta Comissão para receber parecer, na forma do art. 188,

combinado com o art. 102, inciso I, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O objetivo do projeto em análise é possibilitar à administração pública estadual

adquirir, preferencialmente, programas abertos para seus sistemas de informática.

Ele fixa algumas diretrizes para a política de informática do Estado, visando a reduzir

sua dependência em relação aos programas fechados, terreno no qual há hegemonia

e monopólio de empresa americana, o que pode ser considerado nefasto à liberdade

de mercado.

O programa aberto é aquele que pode ser alterado na fonte primária, para adequar-

se às necessidades do usuário, facultando a este o acesso ao seu código-fonte, que

é precisamente o produto original do trabalho intelectual do programador e do analista

de sistemas. Ele se contrapõe ao programa fechado, no qual há reserva de mercado.

Os programas abertos vêm sendo desenvolvidos e distribuídos por empresas que

discordam da reserva de mercado e oferecem ao usuário a opção de adequar o

programa às suas próprias necessidades, alterando sua tecnologia.

O programa livre, por sua vez, é aquele que, além de ser aberto, concede ao

usuário a liberdade de executar, copiar, modificar e distribuir o “software”. O acesso

ao código-fonte é um pré-requisito do programa livre. Já o programa gratuito é aquele

em que não se exige pagamento para sua utilização, podendo ser livre ou não.

O projeto em análise atende ao princípio da economicidade, possibilitando à

administração pública estadual adquirir produto de qualidade idêntica ao dos

programas fechados, por preço inferior. Ademais, ao exigir compatibilidade de

especificações técnicas e de desempenho dos produtos, o projeto atende, ainda, ao

princípio da padronização, consagrado no art. 15 da Lei Federal de Licitações e

Contratos (Lei nº 8.666, de 1993).

São, ainda, vantagens da adoção de programas livres o pleno conhecimento das

funcionalidades e deficiências dos programas; o reaproveitamento de equipamentos

considerados obsoletos ou ultrapassados; a troca de experiência entre os usuários do

programa livre, envolvendo soluções para problemas, e a democratização do acesso

à informática e à informação.

Assim, além da redução de custo, a utilização de programas livres pela

administração pública atende também ao princípio da eficiência e da continuidade do

serviços públicos.
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Do ponto de vista financeiro-orçamentário, consideramos saudável o projeto, pois

traz liberdade na alteração, distribuição e utilização de programas de computador

pela administração pública estadual, contribuindo para a democratização tecnológica

do setor e para a economia de recursos e procedimentos. Seu impacto financeiro é

benéfico às finanças estaduais, pois trará economia de recursos com a adoção de

novas práticas.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 748/2007, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 9 de setembro de 2009.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Antônio Júlio - Inácio Franco -

Juarez Távora.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.475/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em tela, de iniciativa do Deputado Alencar da Silveira Jr., dispõe

sobre a exigência do diploma de jornalismo em concursos públicos no Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 2/7/2009, foi a proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública.

Vem agora o Projeto a esta Comissão, para receber parecer quanto aos aspectos

de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do disposto no art.188,

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

Fundamentação

A proposição em análise visa exigir a comprovação da formação superior em

jornalismo para a prestação de concursos públicos para provimento de cargos de

jornalista.

Primeiramente, consoante o art. 37, inciso I, da Constituição da República, “os

cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham

os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei”. O

inciso II, por seu turno, estabelece que depende de prévia aprovação em concurso
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público a investidura em cargos ou empregos públicos, ressalvadas as nomeações

para cargos em comissão.

Verifica-se, assim, que os requisitos para a prestação de concursos públicos devem

constar em lei, o que, a princípio, indicaria a correção do projeto de lei em tela.

No entanto, há aspectos pertinentes à questão a serem considerados, os quais

apontaremos a seguir.

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal - STF -, no Recurso Extraordinário nº

511.961, decorrente de ação civil pública, decidiu pela inconstitucionalidade da

exigência de apresentação de diploma de jornalismo para o exercício da profissão,

uma vez que tal exigência contraria o princípio da liberdade de exercício profissional,

presente no art. 5º, XIII, da Constituição Federal.

Segundo, ainda, o entendimento do STF, o art. 4º, inciso V, do Decreto-Lei nº 972,

de 1969, baixado durante o regime militar, o qual exige a apresentação do diploma de

curso superior registrado para o exercício da profissão de jornalista, não mais

encontra guarida no atual sistema constitucional, pois constitui violação à liberdade

de expressão e de imprensa, princípios basilares da democracia.

Assim, ao pretender exigir a apresentação de diploma de jornalismo para a

prestação de concursos públicos para provimento de cargos de jornalista, o projeto de

lei em exame confronta o entendimento do Supremo Tribunal Federal, implicando,

ainda, violação do princípio do acesso aos cargos públicos, uma vez que restringiria a

esfera de cidadãos que poderiam candidatar-se ao provimento do citado cargo.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela injuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 3.475/2009.

Sala das Comissões, 8 de setembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Delvito Alves -

Padre João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.586/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Ruy Muniz, o projeto de lei em epígrafe “institui a Política
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Estadual da Saúde do Homem”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 7/8/2009, foi a proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de Fiscalização Financeira e

Orçamentária.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”,

do Regimento Interno, emitir parecer sobre os aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da matéria.

Fundamentação

O projeto de lei em estudo institui a política estadual da saúde do homem, que visa,

entre outros objetivos, a ampliar a consciência do homem quanto a fatores peculiares

à saúde masculina; desmistificar procedimentos médicos; e educar o homem para

que cuide da saúde e desenvolva o hábito de periodicamente submeter-se a

consultas médicas e a exames de controle.

A referida política pretende, também, difundir informações sobre as doenças que

acometem o homem, os sintomas e as 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; 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, entre outros objetivos.

Não resta dúvida sobre o mérito da proposição, na medida em que visa a proteger a

saúde do homem. Como alerta o autor na justificação que acompanha o projeto, “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, segundo o autor do projeto em estudo, “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”. Daí a importância

da medida proposta pelo nobre par.
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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 de Minas Gerais, 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”.

Verificamos, então, que a matéria encontra-se no rol de competência legiferante do

Estado, não havendo óbice para apresentação do projeto de lei por parlamentar. Faz-

se necessário, entretanto, o estudo do seu mérito, que deverá ser feito pela comissão

competente, no momento oportuno.

Conclusão

Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalildade do Projeto de Lei nº 3.586/2009.

Sala das Comissões, 8 de setembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Fábio Avelar - Delvito Alves -

Ronaldo Magalhães.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.595/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa por meio da

Mensagem nº 391/2009, o projeto de lei em epígrafe altera o Anexo da Lei nº 16.678,

de 10/1/2007, que fixa o efetivo da Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG - até ao

ano de 2010.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 13/8/2009, foi a proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização
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Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta Comissão analisar a matéria quanto aos seus aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art.

188, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição de lei em análise tem o objetivo de redistribuir os efetivos da Polícia

Militar de Minas Gerais - PMMG -, ajustando o número de efetivos da instituição. Nos

termos da justificação que acompanha o projeto, o redirecionamento dos cargos

vagos de diversos postos e graduações para o Quadro de Praças faz-se necessário

para a adequação dos quadros à nova realidade da instituição.

Com efeito, a Lei nº 16.678, de 2007, que se pretende alterar, fixou o efetivo da

PMMG em 51.669 militares, até o ano de 2010, distribuídos em cargos de Oficiais e

de Praças, por meio dos quadros constantes na referida lei. Faz-se importante

destacar que a proposição em análise não altera o número total de efetivos da

PMMG, conforme se comprova no anexo do projeto. A alteração mais significativa

refere-se ao número de efetivos do Quadro de Praças - QP-MG -, que está sendo

aumentado de 45.400 para 46.065. Quanto aos demais quadros, vale informar que os

quantitativos estão sofrendo diminuição do número de efetivos.

No que se refere aos aspectos jurídicos, constitucionais e legais, a proposição

atende aos pressupostos constitucionais sobre a iniciativa para a deflagração do

processo legislativo, uma vez que o art. 66, III, “a”, da Constituição Estadual atribui ao

Governador do Estado competência privativa para a fixação e a modificação dos

efetivos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar e atribui a esta Casa

Legislativa competência para deliberar sobre a matéria, nos termos do art. 61, VIII, da

referida Carta.

Ressalte-se, por fim, que foi encaminhado a esta Casa ofício da Secretaria de

Estado de Planejamento e Gestão (OF.GAB.SEC nº 768/09, de 28/8/2009),

informando que as medidas constantes no projeto de lei em análise não geram

impacto financeiro, “uma vez que a ampliação de vagas de Segundo-Tenente e Cabo

está sendo compensada pela extinção proporcional de vagas em outros postos e

graduações da instituição, ficando mantido o efetivo total previsto na legislação
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vigente”. A informação constante no ofício dispensa a apresentação de relatório do

impacto orçamentário-financeiro no exercício em que a medida deve entrar em vigor e

nos dois exercícios subsequentes, previsto no art. 16 e seguintes da Lei de

Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar Federal nº 101, de 4/5/2000), uma vez

que a medida não irá impactar o orçamento público.

Conclusão

Com fundamento nas razões expostas, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 3.595/2009.

Sala das Comissões, 8 de setembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Ronaldo Magalhães - Fábio Avelar -

Padre João - Delvito Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.619/2009

Comissão de Administração Pública

Relatório

O Projeto de Lei nº 3.619/2009, de autoria do Governador do Estado, “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”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 15/8/2009, foi o projeto examinado pela

Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,

constitucionalidade e legalidade.

Compete a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, I, “a”,

do Regimento Interno, examinar o mérito da proposta.

Fundamentação

A proposta em estudo confere nova redação ao inciso II do § 1º do art. 2º da Lei nº

8.655, de 18/9/84, para incluir na relação de competências da Cemig as atividades de

desenvolvimento e exploração de sistemas de telecomunicação e de informação.

Segundo a Exposição de Motivos do Secretário de Estado de Desenvolvimento

Econômico, anexa à mensagem encaminhada pelo Governador do Estado, o Plano

Diretor e as diretrizes do Planejamento Estratégico da Cemig lhe impõem o dever de
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ampliar o seu campo de atuação, especialmente por meio das sociedades de que

participa, que hoje totalizam 43 empresas e 7 consórcios.

Esses serviços de desenvolvimento e exploração de sistemas de telecomunicações

têm ganhado considerável importância nos processos de trabalho. Realizados para

consumo interno, oferecem infraestrutura econômica e eficiente de suporte de

telecomunicações. A questão é que tais serviços podem gerar receitas adicionais e

aumentar a lucratividade da estatal.

Conforme mencionado pela Comissão de Constituição e Justiça em seu parecer

para o 1º turno, a mensagem em referência também traz a seguinte informação, que

merece integral reprodução, acerca de ações já desenvolvidas pelo grupo Cemig:

“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 às disponíveis por esses,

aproveitando-se a capacidade ociosa existente dos seus ativos, assim como a

atratividade da tecnologia Cemig”.

Uma vez que a Cemig constatou haver capacidade excedente de infraestrutura

como reserva de segurança de informações, passa a ser possível comercializar esses

programas de informação. Trata-se de sistemas de telecomunicações e de

informação que podem ser desenvolvidos isoladamente pela estatal ou por meio de

empresas de que participe, majoritária ou minoritariamente, conforme autorizado pela

legislação que regula a entidade.

Como lembrou a Comissão de Constituição e Justiça, o acréscimo pretendido, que

amplia o objeto da Cemig, permitindo-lhe desenvolver e explorar sistemas de

telecomunicação e de informação, pode trazer implicações para o papel fiscalizador

exercido pelos órgãos federais voltados para a regulação do setor de

telecomunicações. Todavia, tais implicações só podem ser verificadas em outras

instâncias do poder público federal, não cabendo ao Legislativo mineiro enveredar por
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essa seara.

Considerando que a proposta não encontra óbice jurídico e que a mudança

tencionada deve gerar recursos para a estatal mineira, favorecendo mais ainda a sua

capacidade de atender aos interesses públicos sob sua responsabilidade, é de

concluir por sua aprovação.

Como a tecnologia gerada pela Cemig também pode permitir o fornecimento de

serviços de TV por assinatura, afigura-se necessário prever conteúdos normativos

que protejam os interesses dos usuários-consumidores. Outro aspecto importante

para o aperfeiçoamento da proposta consiste no estabelecimento de regra impondo

que os lucros advindos da exploração dos serviços de telecomunicação sejam

prioritariamente utilizados na expansão dos serviços de fornecimento de energia

elétrica, em especial no atendimento da população de baixa renda.

Conclusão

Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.619/2009 com as

Emendas nºs 1 e 2, a seguir apresentadas.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se onde convier:

“Art. ... - Em razão do previsto no inciso II do § 1º do art. 2º da Lei nº 8.655, de 18

de setembro de 1984, com a redação dada por esta lei, havendo oferta de serviço de

TV por assinatura, fica vedada a cobrança de ponto adicional.

Parágrafo único - Em caso de criação de empresa subsidiária para a execução do

serviço de que trata o “caput” deste artigo, a empresa deverá possuir conselho

consultivo com participação de entidade representativa dos interesses dos usuários

do serviço.”.

EMENDA Nº 2

Acrescente-se onde convier:

“Art. ... - Os lucros resultantes da exploração de sistemas de telecomunicação e de

informação prevista no inciso II do § 1º do art. 2º da Lei nº 8.655, de 18 de setembro

de 1984, com a redação dada por esta lei, serão prioritariamente utilizados na

expansão e no aperfeiçoamento dos sistemas de geração, transmissão, distribuição e

comercialização de energia elétrica operados pela Cemig, em especial no
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atendimento da população de baixa renda.”.

Sala das Comissões, 8 de setembro de 2009.

Délio Malheiros, Presidente e relator - Lafayette de Andrada - Neider Moreira - Ivair

Nogueira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.452 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.452/2009, de autoria do Deput ado Doutor Viana, que declara

de utilidade pública o Centro de Apoio ao Produtor e Artesão – ART CAP –, 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° 3.452/2009

Declara de utilidade pública a entidade Centro de Apoio ao Produtor e Artesão –

ART CAP –, com sede no Município de Sete Lagoas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Centro de Apoio ao

Produtor e Artesão – ART CAP –, com sede no Município de Sete Lagoas.

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

Sala das Comissões, 2 de setembro de 2009.

Ronaldo Magalhães, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano.

PARECER SOBRE O SUBSTITUTIVO N° 3 E A EMENDA N° 1 A O PROJETO DE

LEI N° 2.123/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Walter Tosta, o projeto de lei em epígrafe altera o art. 3° da

Lei n° 14.937, de 13/12/2003, que dispõe sobre o Im posto sobre a Propriedade de

Veículos Automotores - IPVA - e dá outras providências.

O projeto foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por
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sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo n° 1, que

apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária opinou pela

aprovação da matéria na forma do Substitutivo n° 2,  que apresentou.

Na fase de discussão do projeto no 1° turno, foram apresentados em Plenário o

Substitutivo n° 3 e a Emenda n° 1, os quais vêm a e sta Comissão para receber

parecer, nos termos do § 2° do art. 188 do Regiment o Interno.

Fundamentação

A proposição sob comento objetiva alterar a legislação relativa ao Imposto sobre a

Propriedade de Veículos Automotores - IPVA -, estendendo a isenção desse tributo à

propriedade dos veículos usados adquiridos por pessoas deficientes que não

possuam condições de dirigir automóvel, mesmo adaptado, como é o caso dos

autistas, dos tetraplégicos e dos deficientes visuais.

A Comissão de Constituição e Justiça baixou o projeto em diligência à Secretaria de

Estado de Fazenda, que emitiu nota técnica opinando por sua rejeição,

argumentando que a proposição não atende aos pressupostos contidos na Lei

Complementar Federal n° 101, de 4/5/2000, quando di spõe sobre a concessão de

benefício de natureza tributária de que resulte diminuição da receita pública. Assim,

essa Comissão opinou pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que

apresentou.

Esta Comissão apresentou o Substitutivo n° 2, que a mpliou o benefício proposto

pelo Substitutivo n° 1 para os veículos com até cin co anos de uso. Depois de

proceder a uma acurada análise e de realizar novos contatos com a Secretaria de

Estado de Fazenda, o autor do projeto constatou que, tal como estava redigido o

Substitutivo n° 2, havia ainda um certo cerceamento  ao poder de aquisição dos

deficientes físicos, porquanto a isenção se limitava a veículo automotor novo ou a

veículo com até cinco anos de uso. Havia também dificuldades burocráticas criadas

pelas condições exigidas pela Lei Federal n° 8.989,  de 1995, que dispõe sobre a

isenção do IPI aos deficientes físicos para a aquisição de automóveis para seu uso.

O Substitutivo n° 3, apresentado pelo autor, está e m consonância não apenas com

os pressupostos exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, mas também com os

princípios gerais do direito. No universo de seis milhões de veículos registrados em
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Minas, somente 4.504 pertencem a portadores de deficiência, donde se conclui que a

perda de receita relativa ao imposto não arrecadado deve ser relegada à seara da

insignificância, nada representando no orçamento do Estado.

Já a Emenda n° 1 pretende a concessão de benefício idêntico ao proposto pelo

projeto original, com pequenas alterações de redação, o que nos leva a opinar pela

sua rejeição, pelas mesmas razões que levaram a Comissão de Constituição e

Justiça a propor o Substitutivo n° 1.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.123/2008, no 1°

turno, na forma do Substitutivo n° 3, e pela rejeiç ão da Emenda n° 1, apresentados

em Plenário.

Sala das Comissões, 9 de setembro de 2009.

Zé Maia, Presidente - Inácio Franco, relator - Antônio Júlio - Juarez Távora -

Lafayette de Andrada.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 8/9/2009, a seguinte comunicação:

Do Deputado Tiago Ulisses notificando o falecimento da Sra. Déa Gonçalves

Ribeiro Dias, ocorrido nesta data, em Guaranésia. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 11 DE SETEMBRO DE 2009

ATAS

ATA DA 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 9/9/2009

Presidência dos Deputados Doutor Viana e Hely Tarqüínio

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

Correspondência: Mensagem nº 403/2009 (encaminhando o Projeto de Lei nº

3.734/2009), do Governador do Estado - Questões de ordem - 2ª Fase (Grande

Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 3.735 a 3.740/2009 -

Requerimento nº 4.552/2009 - Requerimentos dos Deputados Weliton Prado e outros,

Dinis Pinheiro (2), Padre João e Carlos Gomes e outros e Antônio Júlio e Juarez

Távora - Comunicações: Comunicações das Comissões de Segurança Pública, de

Administração Pública, de Política Agropecuária e de Saúde e dos Deputados Carlos

Pimenta e Leonardo Moreira - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Getúlio

Neiva, Zé Maia, Lafayette de Andrada e Carlos Mosconi - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª

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

Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimento dos Deputados Padre

João e Carlos Gomes e outros; deferimento - Discussão e Votação de Pareceres:

Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 3.163, 3.210 e 3.338/2009;

aprovação - Votação de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Dinis

Pinheiro e Antônio Júlio e Juarez Távora; aprovação - Questões de ordem -

Inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos - Palavras do Sr. Presidente

- Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Dinis Pinheiro - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir

Lucas - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - Antônio Carlos Arantes -

Antônio Genaro - Antônio Júlio - Braulio Braz - Carlos Gomes - Carlos Mosconi -

Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Deiró Marra - Délio Malheiros -
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Djalma Diniz - 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 - Inácio Franco -

Irani Barbosa - Ivair Nogueira - 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 - Rêmolo Aloise -

Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - 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 14h12min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Gustavo Valadares, 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 403/2009*

Belo Horizonte, 8 de setembro de 2009.

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 dispõe sobre a regularização da situação funcional de servidores do

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais e do Instituto de

Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais.
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Para melhor compreensão do conteúdo do projeto, faço anexar a exposição de

motivos da Secretária de Estado de Planejamento e Gestão.

Essa, Senhor Presidente, a razão que me leva 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 dispõe sobre a regularização da situação funcional de

servidores do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -

DER/MG e do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais -

IPSEMG.

A proposta irá regularizar, em relação ao IPSEMG, a situação funcional de 4.166

servidores que ingressaram no serviço público sob o regime estatutário, por meio das

Deliberações do Conselho Diretor daquela entidade de nº 28/86, nº 38/73, nº 31/77 e

nº 50/86 e Resolução nº 29/65, todas anteriores à Constituição da República de 1988

e já devidamente homologadas pelo Governador do Estado, conforme previsão na

legislação de pessoal vigente à época (Lei 1.195/54, art. 60, II; art. 68, IV; art. 79; Lei;

cf. os arts. 40 e 41 da Constituição do Estado de 13.05.1967; cf. os arts. 30 e 31 da

CE, com redação da EC 01 de 01.10.1970; art. 97, § 1º, segunda parte, do art. 97 da

CF 67/69; arts. 48 e 49 da Lei 9.380/86).

Em relação ao DER, serão beneficiados 309 servidores integrantes de seu quadro

permanente de cargos e funções instituído pelo Decreto nº 17.003, de 24 de fevereiro

de 1975, com alterações do Decreto nº 22.665, de 14 de janeiro de 1983.

Salienta-se que a presente proposição resulta do clamor contínuo e ininterrupto de

tais servidores que, após mais de 20 anos de serviço público, ainda não foram

albergados por qualquer outra iniciativa legislativa desta natureza, porquanto já eram

estatutários desde a data do respectivo ingresso.

Importante, ainda, registrar que, em razão de já possuírem, de fato, o tratamento

funcional pleiteado, não haverá qualquer impacto financeiro para as Autarquias

envolvidas, uma vez que está sendo mantida a remuneração nos moldes
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anteriormente pagos pelas mesmas, com lastro na necessidade de se preservar a

estabilidade jurídica da relação Estado/Servidor, bem como em respeito aos

princípios constitucionais da segurança jurídica e da irredutibilidade de vencimentos,

máxime se considerando que alguns dos servidores até já se aposentaram, tendo

sido os atos respectivos aprovados pela eg. Corte de Contas Mineira.

Faz-se necessário, portanto, em razão da relevância e do impacto social a serem

atingidos com a presente proposição, bem como em razão da inexistência de

qualquer impacto financeiro dela decorrente, que a Administração Pública envide

esforços à sua regular tramitação.

Atenciosamente,

Renata Maria Paes de Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento e Gestão.

PROJETO DE LEI Nº 3.734/2009

Dispõe sobre a regularização da situação funcional de servidores do Departamento

de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais e do Instituto de Previdência

dos Servidores do Estado de Minas Gerais.

Art. 1º - Ficam convalidados o Decreto nº 17.003, de 24 de fevereiro de 1975, e o

Decreto nº 22.665, de 14 de janeiro de 1983, assim como o ingresso dos servidores

de que tratam o art. 9º do Decreto nº 17.003, de 1975, e o art. 16 do Decreto nº

22.665, de 1983, a contar da data em que passaram para o regime estatutário do

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG.

Art. 2º - Ficam convalidados os arts. 1º e 2º da Deliberação nº 28, de 23 de maio de

1986, do Conselho Diretor do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de

Minas Gerais - IPSEMG, homologada pelo Governador do Estado em 3 de junho de

1986, cujo Quadro de Pessoal por eles estabelecido assegura o benefício da

efetividade, a contar da data do respectivo ingresso, aos servidores abrangidos:

I - pelo art. 6º da Deliberação nº 28, de 1986, do Conselho Diretor do IPSEMG;

II - pelo art. 12 da Resolução nº 29, de 9 de agosto de 1965, do Conselho Diretor do

IPSEMG;

III - pelo inciso I do art. 7º da Deliberação nº 38, de 20 de novembro de 1973, do

Conselho Diretor do IPSEMG;

IV - pelo § 3º do artigo 8º da Deliberação nº 31, de 27 de abril de 1977, do Conselho
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Diretor do IPSEMG; e

V - pelo artigo 71 da Deliberação nº 50, de 21 de outubro de 1986, do Conselho

Diretor do IPSEMG.

Parágrafo único - Aplica-se o disposto no “caput” aos servidores que ingressaram

no Quadro de Pessoal do IPSEMG entre 24 de junho de 1986 e 18 de julho de 1990.

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

* - Publicado de acordo com o texto original.

- 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.

Questões de Ordem

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, primeiramente, gostaria de agradecer e

dizer que, novamente, estou aqui para fazer um apelo a todos os companheiros

Deputados e Deputadas, para que se sensibilizem com algo que vem acontecendo no

Estado, especialmente no Norte de Minas, no que diz respeito a um problema

ambiental, ou seja, a indústria da multa se instalou no Jaíba e no Norte de Minas.

Estamos propondo a criação de uma CPI para investigar essa farra, com todos os

fundamentos. Foi numa audiência pública realizada no Jaíba, no dia 5 de agosto, que

um funcionário do governo do Estado afirmou, com todas as letras, que existe um

acordo de resultados, que a Secretaria de Meio Ambiente tem de ser

autossustentável, que ela possui metas de multas mensais para cumprir e que essas

metas estão sendo atingidas. Para isso, a cobrança dessas multas tem sido feita de

forma ilegal na região mais pobre do Estado, que é o Norte de Minas. É por essa

razão que faço este apelo a todos os Deputados, especialmente aos meus colegas da

bancada do Norte, os quais gostaria muito que caminhassem comigo nessa

empreitada, como os Deputados Arlen Santiago, Carlos Pimenta, Ruy Muniz, Gil

Pereira e a Deputada Ana Maria Resende, que sabem, assim como eu, o que está

acontecendo ali. As lideranças do Norte de Minas têm ligado insistentemente não só

para mim, mas para todos esses Deputados da nossa bancada, solicitando

providências. É importante que esta Casa dê esse sinal. Este Parlamento precisa

pronunciar-se, porque é um absurdo o que está acontecendo na nossa região: as
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multas abusivas e a perseguição aos produtores rurais, aos pequenos e grandes

produtores do Jaíba e aos investimentos que lá estão chegando. Sr. Presidente, para

que V. Exa. tenha uma ideia da dimensão do problema, no Jaíba foi instalada uma

grande fábrica de suco, a Pomar Brasil, que está sendo obrigada a trazer frutas da

Bahia e de Goiás, porque não está podendo produzi-las no âmbito do Projeto Jaíba,

haja vista que o IEF não tem concedido as licenças. Hoje, há uma grande dificuldade

de produzir no Jaíba, o que não se justifica, porque o governo investiu

R$1.300.000,00 na região. É muito dinheiro investido no projeto para que ele não

funcione, e não funciona por causa da burocracia ambiental que foi instalada ali.

Exigir que se faça reserva dentro dos lotes é um absurdo, porque o Projeto Jaíba já

tem 70.000ha de reserva, uma reserva conjunta, quase do mesmo tamanho do

projeto, uma vez que ele prevê 100.000ha quando estiver em pleno funcionamento.

Hoje devem estar em funcionamento cerca de 30.000ha, mas já temos 70.000ha de

reserva legal garantida no Jaíba. Portanto, o que o IEF quer fazer ali não tem o menor

cabimento. Além disso, a exoneração do Sr. Humberto Candeias, que pediu

demissão do IEF em virtude desse movimento que estamos fazendo, não justifica

pararmos a CPI; pelo contrário, esse fato só reforça a sua necessidade, porque, se

ele entregou o cargo, é porque existe alguma coisa errada, e precisamos investigar o

que realmente está por trás dessa indústria da multa. É por isso que reforço o apelo.

Estão faltando poucas assinaturas. Se a bancada do Norte me apoiar nessa

empreitada, os Deputados Ruy Muniz, Arlen Santiago, Ana Maria Resende, Carlos

Pimenta e Gil Pereira, com certeza conseguiremos instalar essa CPI. Essa CPI não é

contrária ao governo, ela retratará a realidade do Norte de Minas e fará com que pare

essa farra abusiva das cobranças e da perseguição a quem produz, a quem gera

emprego, renda e oportunidades na região.

O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, quero apenas fazer aqui uma

reflexão sobre o completo despropósito da instalação dessa pretensa CPI, que

obviamente a Assembleia terá a serenidade de não instalar. A razão dessa CPI são

as licenças ambientais, que são morosas, e, de acordo com o proponente, por culpa

do IEF, órgão que as concede. Precisamos lembrar que a maior reclamação do

próprio Lula, Presidente da República, refere-se às licenças ambientais. Ele não
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conseguiu até hoje implantar a usina de Santo Antônio, no Norte do País, por conta

dessas licenças. O próprio Deputado Paulo Guedes, que transita pela BR-040, onde

está sendo feita a duplicação do trecho após Sete Lagoas, sabe que aquelas obras

ficaram paradas por muito tempo por causa de licenciamento ambiental. O Deputado

Doutor Viana, nosso Presidente, que sempre trafega por lá, sabe muito bem disso. De

modo que o licenciamento ambiental é uma burocracia gigantesca da qual também

discordo, mas que, infelizmente, está instalada no nosso país. Isso não é privilégio de

Minas Gerais. E, se porventura - o Deputado também diz isto - houver multas

irregulares, não é caso de CPI. Basta chamarmos aqui o indivíduo que afirma

existirem essas multas para ele nos dizer quais são elas. Se aquele que foi multado o

foi de maneira irregular, é muito fácil resolver a situação: com um processinho

administrativo, aniquila-se uma multa irregular. De modo que não vejo nenhuma

razão para a instalação de CPI. Ao contrário, percebo muito mais nessa iniciativa um

movimento eleitoreiro, porque estamos nos aproximando do período eleitoral. É

necessário um Deputado ou outro aparecer, mostrar trabalho, serviço; essa é a

função da Oposição. A Bancada da Oposição não elogiará o governo; o adversário

não manda flores. Por isso, ficam inventando CPI sem nenhum propósito, sem

nenhuma base concreta, sem nenhum argumento sólido. Fazer pirotecnia é missão

da Oposição, e ela continuará fazendo. Nós ficaremos aqui, olhando, e, muitas vezes,

até rindo. Muito obrigado, Sr. Presidente.

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 3.735/2009

Declara de utilidade pública o Circolo Trentino di Ouro Fino, com sede nesse

Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Circolo Trentino di Ouro Fino, com

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

Sala das Reuniões, 9 de setembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: A referida entidade tem como objetivo integrar-se às instituições e à

comunidade no desenvolvimento e execução de atividades de promoção e integração

do ser humano; lutar pelo progresso material, social, cultural, intelectual e esportivo e

pela saúde dos habitantes de Ouro Fino; promover reuniões de caráter recreativo e

social entre os associados e convidados; e promover atividades artísticas e culturais,

por intermédio de convêncios, contratos e acordos com entidades e instituições

públicas ou privadas, nacionais ou internacionais.

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 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 de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 3.736/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Pitangui 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 Pitangui, terreno

constituído pela área de 1.000m² (um mil metros quadrados) integrante de uma área

total de 8.973m² (oito mil, novecentos e setenta e três metros quadrados), onde se

encontra instalada a Escola Estadual Doutor Jacinto Alvares, registrado sob o n°

36.063, livro 3-D-2, a fls. 110, no 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 da Câmara Municipal.

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

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

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.
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Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 9 de setembro de 2009.

Inácio Franco

Justificação: O terreno objeto da doação pretendida por essa proposição foi doado

ao Estado em 1969 pela Prefeitura Municipal de Pitangui, com a finalidade de se

construir no local uma escola. A escola foi construída, porém grande parte do terreno

não foi aproveitada, restando totalmente abandonada e inutilizada e servindo de

depósito de lixo e entulho e abrigo para animais peçonhentos causadores de

doenças.

Em sendo assim, visando ao melhor aproveitamento dessa área, o Município

pretende edificar nessa parte do terreno a Câmara Municipal, iniciativa que

promoverá o melhor atendimento à comunidade e o bem-estar de toda a população.

Nessas condições demonstra-se justa a referida doação ao Município de Pitangui,

motivo pelo qual contamos com o apoio dos ilustres pares desta Casa para

aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

PROJETO DE LEI Nº 3.737/2009

Declara de utilidade pública o Instituto Alair Martins, com sede no Município de

Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Alair Martins, com sede no

Município de Uberlândia.

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

Sala das Reuniões, 9 de setembro de 2009.

Luiz Humberto Carneiro

Justificação: O Instituto Alair Martins, fundado em Uberlândia, em 2005, é uma

associação civil sem fins lucrativos, de natureza social, cultural, educacional e

ambiental. Buscando seu objetivo, promove o desenvolvimento econômico e social

sustentável na região em que atua, com o benefício preferencial da população jovem.

Em vista disso, executa projetos, que desenvolvam o potencial de adolescentes,
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buscando dar-lhes uma visão de mundo que possa transformá-los em futuros

empreendedores sociais. Realiza cursos, seminários, conferências e trabalhos de

investigação científica, visando a integrar as diversas especialidades do seu campo

de atuação. Além do mais, edita livros, organiza biblioteca, arquivos, banco de dados,

com o propósito de subsidiar as atividades dos filiados e do público em geral. Capta e

gere recursos destinados a viabilizar o desenvolvimento de ações culturais e de

utilidade pública. Com tais recursos, aliás, financia prêmios e bolsas de estudo para

pesquisadores e estudantes.

Suas metas ambiciosas e o trabalho efetivamente realizado a credenciam 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 3.738/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Agentes Judiciários da Infância e da

Juventude da Comarca de Ipatinga, 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 Agentes Judiciários

da Infância e da Juventude da Comarca de Ipatinga, com sede no Município de

Ipatinga.

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

Sala das Reuniões, 9 de setembro de 2009.

Rosângela Reis

Justificação: A Associação dos Agentes Judiciários da Infância e da Juventude da

Comarca de Ipatinga, fundada em 19/8/97, é uma instituição de direito privado, de

natureza associativa, sem fins lucrativos, que desenvolve atividades de apoio a

crianças e adolescentes na inserção social, bem como aos portadores de

necessidades especiais, desenvolvendo programa específico na formação e

orientação dos jovens para a cidadania. 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
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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 3.739/2009

Declara de utilidade pública a Creche Berçário Maria Dolores, com sede no

Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Creche Berçário Maria Dolores, com

sede no Município de Ipatinga.

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

Sala das Reuniões, 9 de setembro de 2009.

Rosângela Reis

Justificação: A Creche Berçário Maria Dolores, fundada em 2/3/2003, é uma

instituição de direito privado que exerce atividades filantrópicas, de natureza

associativa, sem fins lucrativos, beneficente, que desenvolve importantes trabalhos

na área social. Tem como finalidade amparar e educar crianças sem recursos

financeiros, ministrando-lhes a educação infantil, combatendo a fome e a pobreza. 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, dessa forma, aos 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 3.740/2009

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Sal da Terra, com sede no

Município de Coronel Fabriciano.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Beneficente Sal da Terra,

com sede no Município de Coronel Fabriciano.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 9 de setembro de 2009.

Cecília Ferramenta

Justificação: A Associação Beneficente Sal da Terra é associação sem fins

lucrativos, com personalidade jurídica própria e prazo de duração indeterminado. A

instituição tem por finalidades resgatar a cidadania da pessoa em estado de

vulnerabilidade social, especialmente integrantes da população de rua, dependentes

químicos, profissionais do sexo, crianças e adolescentes em situação de abandono.

No desenvolvimento de suas atividades, a entidade não faz discriminação de raça,

cor, sexo ou religião. Diante do exposto, julgamos mais que procedente conceder-lhe

o título de utilidade pública, pois, de fato, a entidade exerce esse papel.

- 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 4.552/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com os policiais militares que relaciona, do 36º Batalhão da

PMMG, por terem efetuado a apreensão de 40kg de drogas em um sítio

provavelmente usado como laboratório de refino de entorpecentes.

Do Deputado Dinis Pinheiro em que solicita seja realizado ciclo de debates sobre as

propostas para a regulamentação da exploração de petróleo na camada pré-sal e o

seu significado para o Estado.

Do Deputado Weliton Prado e outros em que solicita seja constituída Frente

Parlamentar pela Distribuição Justa dos “Royalties” do Pré-Sal - Frente Pré-Sal para

Todos. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Weliton Prado

e outros, Dinis Pinheiro (2), Padre João e Carlos Gomes e outros e Antônio Júlio e

Juarez Távora.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Segurança

Pública, de Administração Pública, de Política Agropecuária e de Saúde e dos
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Deputados Carlos Pimenta e Leonardo Moreira.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva* - Sr. Presidente, Srs. Deputados. Ocorre-me, nesta

data, fazer remissão a um assunto muito importante para as Minas Gerais. Em

meados da década de 80, eu era Diretor da Femam e Prefeito da minha cidade.

Trabalhando com o Secretário Gil César Moreira de Abreu, levamos a Brasília uma

minuta para a criação do Fundo Nacional de Exaustão Mineral. Na oportunidade, um

mineiro ocupava o Ministério, o que tornou fácil a criação do Fundo Nacional de

Exaustão Mineral, que teve como consequência a cobrança da Contribuição

Financeira sobre Exploração Mineral - CFEM. Imaginávamos, naquela época, quando

fizemos a proposta, que não haveria mutação no Congresso Nacional e que os 2%

que colocávamos sobre o valor bruto do minério resolveria grandes problemas de

estrutura e até de redução de desigualdades regionais em nosso Estado. No entanto,

Sr. Presidente, a alteração feita no Congresso Nacional fez com que a CFEM fosse

reduzida a minguados reais, com benefícios muito pequenos para as cidades

mineradoras do Estado mais minerador do Brasil.

Noutra oportunidade, como Deputado Federal, em 1991, integramos a comissão

que trabalhou pela expansão do mar territorial brasileiro, o chamado mar de 200

milhas. Conseguimos emplacar essa medida para que o Brasil tivesse domínio sobre

200 milhas do seu mar territorial - claro que após se fazer uma discussão

internacional a respeito. Pois bem, Sr. Presidente, é nesse mar territorial que

pertence ao Brasil, é nessas 200 milhas que acontecem as grandes explorações de

petróleo. De lá para cá temos discutido muito sobre a necessidade de fazer com que

todos os Estados e Municípios do Brasil possam auferir um percentual do “royalty”

pago pela exploração do petróleo neste país. Ao contrário das ocorrências em terra,

que são de pequena monta, as ocorrências em mar são de grande monta, e o volume

de recursos é enorme.

Assistimos agora a uma discussão salgada sobre o pré-sal. A tecnologia e a

evolução dos tempos permitiram que se explorasse petróleo em águas mais

profundas e em terrenos submersos mais profundos, surgindo assim a oportunidade
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de verificar a ocorrência de petróleo na camada do pré-sal. Pois bem. Nosso

Presidente da República envia ao Congresso Nacional quatro propostas de lei em

que tenta formatar o marco regulatório do pré-sal. Nelas coloca, de forma bastante

interessante, que parcela desses recursos deve ser destinada aos Estados da

Federação e, claro, aos Municípios do Brasil. Aqui tivemos, ao longo desses dias, a

iniciativa de debate sobre a camada do pré-sal, quando se mostrou, como falava o

Deputado Dinis Pinheiro, que se formaram no Rio de Janeiro os chamados “emirados

fluminenses” do petróleo do Brasil: apenas o Município de Campos consegue de

retorno de “royalty” do petróleo o equivalente a 10 anos de contribuição da CFEM

para o Estado de Minas Gerais. Vejam que disparate: enquanto o petróleo gera uma

riqueza formidável para uma cidade, o resto do Brasil, os outros Estados e Municípios

praticamente nada recebem. É oportuna a discussão, sim: temos uma bitola de 90

dias, dos quais 10 já se foram, para que o Congresso Nacional discuta e aprecie a

redistribuição dos recursos ainda a ser arrecadados quando forem operadas as

plataformas que vão retirar o petróleo da camada do pré-sal. Para quem discute e

conhece o assunto, é interessante registrar que há mais de 10 anos as pesquisas na

camada do pré-sal vêm sendo feitas, mas o resultado aparece agora, de repente,

como uma grande descoberta. Isso não é verdade: já se sabia da existência de

grandes jazidas de petróleo na camada do pré-sal. O que faltava era tecnologia, mas,

assim que apareceu a tecnologia propícia para a perfuração de poços ainda mais

profundos, essa revelação se faz como se fosse um grande fato, um grande feito,

uma grande vitória deste governo.

Fico me lembrando aqui, Sr. Presidente, de Monteiro Lobato, coitadinho, escritor

infantil que falou sobre a existência de petróleo no Brasil, contra tudo e contra todos -

os intelectuais, os técnicos, todos falavam que não havia petróleo neste país - e deu

indícios de onde encontrá-lo. Finalmente, o Brasil entrou na era do petróleo.

Hoje, estou tentando fazer um paralelo entre a discussão do pré-sal e a discussão

da megajazida de minério de ferro descoberta na nossa região do Vale do

Jequitinhonha. É interessante verificar que, há muitos anos, sabemos da existência

de minérios de chumbo, estanho, bório, calcita, calcário e caulim, granitos de toda

espécie, pedras preciosas e cristais de rocha da melhor qualidade na região do



____________________________________________________________________________
465

Nordeste mineiro. No entanto, a imprensa, e até o jornal “Minas Gerais”, revela a

descoberta de uma grande jazida de minério de ferro no Vale do Jequitinhonha. Ora,

já sabíamos, assim como no caso do pré-sal. Quem estuda, quem acompanha os

noticiários, quem lê as revistas de economia, todos sabem sobre a existência do

petróleo na camada do pré-sal há mais de dez anos, mas na época não existia

perfuratriz apropriada para chegar a 7.000m de profundidade.

Hoje, somos surpreendidos com o regime de urgência. Minas precisa unir-se nessa

hora para ajudar a definir no Congresso Nacional - e é preciso pedir aos Deputados

Federais e Senadores mineiros que se manifestem - que Minas tem direito aos

“royalties” do petróleo e não apenas dos “royalties” da camada do pré-sal, cuja

exploração ainda vai demorar dez anos. O próprio Governador enceta uma campanha

de esclarecimento da população, da qual todos nós temos obrigação de participar.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte)* - Deputado Getúlio Neiva, V. Exa.

engrandece o Parlamento mineiro. Não se trata de mera conjectura ou apenas de

manifestação isolada; trata-se de consenso formado nesta Casa. Seus

pronunciamentos não são apenas eloquentes, mas trazem os grandes temas do País.

Ora, por vezes, traz também os grandes temas da sua querida Teófilo Otôni, mas

sempre com uma visão de estadista, pensando no bem comum.

Esse assunto foi abordado por V. Exa. de uma forma extremamente feliz. Ontem,

ouvi o Presidente Lula falar em um programa que implantou no Brasil inteiro, não

bastasse a grande exposição que tem. Nem o critico por isso, pois sua atitude é

inteligente; ele é um grande comunicador. Costumo brincar dizendo que o Chacrinha

conseguiu ter um sucessor bem mais competente em se comunicar com a massa.

O Deputado Getúlio Neiva* - O Chacrinha perde para ele.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte)* - Perde, e por muito. Agora, o Presidente

Lula tem um programa no rádio. Em Divinópolis, ouvi o Presidente Lula. Ele disse

que, depois da Constituição cidadã, ele considera esse o tema mais importante dos

que foram encaminhados ao Congresso Nacional. No entanto, o Presidente e sua

base insistem em querer regime de urgência. Imaginem se a Constituição da

República tivesse sido votada em regime de urgência. Em 45 dias, decide-se todo o

futuro do País, e não há mais discussão. O Presidente, no seu programa, ontem,
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chamou o povo brasileiro para debater o pré-sal e disse que os jovens, a dona de

casa, o cidadão comum, todos os políticos precisam entender o que é isso. Trata-se

de algo claro, porque estamos falando de uma riqueza que pertence a todos os

brasileiros e às futuras gerações e que não foi descoberta agora. Começa a ter neste

momento possibilidades reais de exploração. Mas decidir em regime de urgência, e,

nessa decisão, excluir parte do País do aproveitamento desse tesouro que é de todos

os brasileiros, é um absurdo.

Portanto, V. Exa. faz a discussão de um assunto importante, da qual nós, mineiros,

não podemos ficar de fora. A discussão não pode ser feita a toque de caixa, não há

razão para isso. Não existe nenhuma possibilidade de haver exploração dessa

riqueza já neste ano ou no ano que vem, pois há todo um processo de organização

tecnológica em curso.

E a decisão sobre as regras precisa ser feita com todo o cuidado. Obviamente, o

regime de urgência não contribui para isso. Não é nenhuma atitude de oposição ser

contrário ao regime de urgência; é uma atitude de responsabilidade com relação ao

País.

Parabéns pela abordagem madura e cidadã que faz sobre essa matéria, como é

próprio de V. Exa.

O Deputado Getúlio Neiva* - Obrigado, Deputado Domingos Sávio. É exatamente o

comparativo que faço com a criação do Fundo Nacional de Exaustão Mineral.

Imaginávamos que o “royalty” sobre o minério iria resolver os problemas de Minas

Gerais, e não resolveu porque o Congresso “deu o tombo” na gente. Em vez de

cobrar o percentual sobre o minério bruto, estabeleceu-se a cobrança de um

percentual menor e sobre o líquido, depois de deduzidas todas as despesas. Com

isso, a receita de Minas Gerais caiu vertiginosamente. Hoje, herdamos os buracos da

mineração sem os lucros da contribuição financeira sobre a extração mineral. O meu

medo é que, na urgência dos 90 dias - 45 mais 45 -, tenhamos um atropelo, como

tivemos na CFEM, no Fundo Nacional de Exaustão Mineral e que se introduza lá um

boi de piranha, um artigozinho ou um parágrafo que venha a inviabilizar a

participação dos Estados e Municípios nessa futura riqueza, que acredito que será

explorada nos próximos dez anos e não agora, como se anuncia.



____________________________________________________________________________
467

A televisão anuncia essa exploração como se fosse ocorrer hoje. Já está

acontecendo a exploração, já estamos ganhando dinheiro, já somos exportadores de

petróleo. Isso não é verdade. Temos que tomar cuidado e advertir nossos colegas

Deputados Federais - já adverti ex-companheiros meus, quando lá estive - de que é

preciso retomar a discussão. O Deputado Michel Temer, Presidente do PMDB, como

Presidente do Congresso Nacional, teve a iniciativa de procurar o Presidente da

República para que retirasse a urgência, mas não foi atendido, o que significa que

teremos que engolir a decisão. Sou coligado ao PT, quero que meu partido se coligue

a ele e apoio o Presidente Lula. O que não posso fazer é deixar que a mãe do PAC

daqui a pouco vire a mãe do Minha Casa, Minha Vida e agora seja a mãe do pré-sal.

Estamos antecipando uma discussão político-eleitoral, tentando transferir para

alguém méritos de coisas que não aconteceram e não acontecerão nos próximos

anos. Não é justo fazer isso com o povo brasileiro, especialmente com o povo mais

sofrido das Minas Gerais e dos demais Estados brasileiros, que podem levar um

tombo do Congresso Nacional se essa medida do pré-sal for discutida de forma

açodada e nas entrelinhas, como se faz normalmente nas medidas provisórias:

introduzir um “frankenstein” lá dentro, um artigo que tira o direito dos demais Estados

brasileiros a receber um percentual sobre a exploração da camada do pré-sal.

Sr. Presidente, a minha preocupação é maior. Lembro-me perfeitamente bem de

duas campanhas que meu pai fazia: a primeira delas, O Petróleo É Nosso, estimulada

por Monteiro Lobato na década de 50; a segunda, Salário Não É Renda, é outra

verdade que debaterei aqui um dia. Não entendo como um país tributa em 15%,

27,5% um salário. Salário não é renda. O País precisa mudar o comportamento para

as pessoas começarem a entender a legislação, discutir e não aceitar determinadas

imposições. Vejo o assalariado com o seu contracheque, em que é deduzido 15%, e

27,5% dos Deputados. Cada Deputado aqui paga 27,5% sobre seu salário; com 11%

de Previdência, são 38,5% que vão embora. Ninguém sabe disso, ninguém presta

atenção. O País parece estar anestesiado, aceitando as regras sem discuti-las.

Encerrando, Sr. Presidente, é isso o que me preocupa. Estamos num momento muito

importante da vida nacional. A discussão da exploração de petróleo da camada do

pré-sal precisa entusiasmar a todos no intuito de defender o Estado de Minas Gerais
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e os demais Estados brasileiros, sobretudo as populações mais pobres, que perderão

recursos vultosos no futuro, se não agirmos hoje. Não podemos ser omissos. Este é o

momento de entrarmos na luta e trabalharmos ombreando com o nosso Governador

Aécio Neves para fazermos com que o Congresso Nacional entenda a necessidade

da redistribuição das riquezas do Brasil e, sobretudo, de uma discussão mais

profunda do pacto federativo. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Zé Maia.

O Deputado Zé Maia* - Sr. Presidente, Deputadas e Deputados, gostaria de

cumprimentar as crianças e os jovens que estão nas galerias desta Casa. Ontem

assistimos ao pronunciamento do ilustre Deputado Paulo Guedes, parlamentar

combativo e aguerrido nesta Casa, que se insurge aqui contra as multas e ações dos

órgãos ambientais do governo de Minas. Inicialmente queria dizer que o Deputado

Paulo Guedes tem razão no tocante a parte do seu pronunciamento de ontem.

Estamos vendo que o Deputado Paulo Guedes mirou a sua metralhadora no alvo

errado. Digo isso porque essa polêmica da mata seca na região do Jaíba, que foi

tratada aqui pelo Deputado Paulo Guedes, começou com a edição da Lei Federal nº

11.428, de 2006, e muito especialmente com o Decreto nº 6.660, de 2009, que

regulamentou essa lei e possibilitou que o IBGE incluísse a mata seca entre as

formações nativas associadas ao bioma mata atlântica, o que, na verdade, é um

desvirtuamento da questão ambiental no Brasil. Isso é profundamente lamentável. Há

um equívoco do IBGE e do governo federal, que tem uma ampla maioria na Câmara

dos Deputados que aprovou essa lei. Deputado Paulo Guedes, entendo o sofrimento

de V. Exa. em relação a esse tema. Realmente há um engano quanto à lei federal

que permitiu ao IBGE incluir a mata seca como área de mata atlântica. Além do caso

da mata seca, há outros equívocos. É fundamental que o IBGE reveja isso, pois, na

verdade, trata-se de uma ficção. Uma lei acaba tendo a capacidade de criar um

bioma.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Estou acompanhando o

pronunciamento de V. Exa. e as suas considerações referentes às palavras do

Deputado Paulo Guedes. Queria apenas sublinhá-las, pois concordo plenamente com
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o que V. Exa. está falando. Infelizmente uma legislação federal inteiramente

equivocada determinou que aquela região de mata seca seja considerada de mata

atlântica. Em razão disso, é importante dizer que o Ministério Público fez uma

recomendação expressa ao governo de Minas para que não desse autorização

ambiental e licenciamento onde ocorre mata atlântica. O IBGE, o Ibama e o governo

federal, por meio de decreto federal, resolveram entender que aquela região é de

mata atlântica, mas não é. Em razão desse decreto, o Ministério Público disse:

“Governo de Minas, onde for mata atlântica, não dê autorização”. Lá está considerado

como mata atlântica. Na verdade, a culpa é do governo federal. Não é possível que

não existam técnicos competentes nem biólogos e geógrafos que não saibam

distinguir mata seca de mata atlântica. Pelo amor de Deus! Qualquer criança do

quarto ano primário sabe diferenciá-las. Não é possível que não haja biólogos nem

geógrafos competentes em Brasília para determinar o que é mata seca e mata

atlântica. Muito obrigado pelo aparte, Deputado Zé Maia. Não quero tomar o seu

tempo.

O Deputado Zé Maia* - Na verdade, Deputados Lafayette de Andrada e João Leite,

a legislação federal criou uma ficção. Por lei e decreto acabou definindo o que é mata

seca e mata atlântica. Aí, os órgãos ambientais do Estado são obrigados a seguir

essa normativa federal.

Deputado Paulo Guedes, embora compreendendo o martírio de V. Exa. e a sua

preocupação com o processo de desenvolvimento do Norte de Minas, é preciso

deixar bem claro para todos que nos ouvem - e todos os que o ouviram ontem - que

toda essa questão foi criada pelo governo federal ao usar a sua maioria esmagadora

na Câmara dos Deputados para aprovar essa legislação, criando essa ficção.

Portanto, uma vez considerada a vegetação da área, esta só pode ser suprimida

em estágio inicial de regeneração ou, tratando-se de estágio secundário médio, em

caso de utilidade pública ou de interesse social. Já em estágio avançado, apenas nos

casos de utilidade pública. A própria lei federal determina os casos em devem ser

consideradas de interesse social ou de utilidade pública, não deixando aos Estados -

em especial, o Estado de Minas - nenhuma possibilidade de alterar essas normas.

Enquanto a mata seca não foi considerada pelo governo federal como associada ao
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bioma mata atlântica, portanto antes da lei federal, o Estado agiu de modo a aprovar

a Lei nº 17.358, de 2008, prevendo os seguintes casos de supressão na área:

implantação de projeto agropecuário sustentável em 60% da área total de

propriedade rural onde ocorra mata seca em fase primária e que apresente cobertura

florestal remanescente nativa igual ou superior a 80% da área total; nas demais

propriedades será permitida a supressão dos estágios inicial, médio e avançado de

mata seca para implantação de projeto agropecuário sustentável em 70% de sua área

total.

Essa norma foi criada pelo próprio governo federal, comandado pelo mesmo partido

do Deputado Paulo Guedes, além do Presidente Lula e do PT, que coordena a

grande maioria dos Deputados. Uma maioria esmagadora. Talvez uma das maiores a

que estamos assistindo na história do Parlamento federal durante este governo.

Assim, foi esse Parlamento que impôs, com a ajuda do governo federal, ao Estado o

cumprimento inapelável dessa norma. Se a norma do Estado ainda regulasse a

questão, a vedação quase total de exploração de projetos agropecuários não estaria

sendo imposta aos produtores da sua região.

No que diz respeito às indústrias das multas, também é importante comparar seu

funcionamento nos âmbitos federal e estadual, para demonstrar que o governo do

Estado tem uma sensibilidade muito maior em relação a essas questões. No plano

federal, no Ibama e em outros órgãos de controle, a multa para o desmatamento de

1ha em reserva legal é de R$5.000,00; na esfera estadual, de R$800,00 a R$

2.400,00. Ou seja, bem menos que a metade do valor das multas impostas pelo

sistema federal de controle ambiental. O desmatamento de 1ha em área de

preservação permanente no âmbito federal é punido com multa de R$5.000,00 a

R$50.000,00, enquanto no plano estadual a multa é de R$900,00 a R$2.700,00.

Portanto, menos de 10% do que é cobrado pelo Ibama, pelo governo federal.

Se o nosso Estado não aplicar a legislação pertinente à ação supletiva da União,

através do Ibama, com base nas normas federais, teremos um aumento evidente nas

penalidades aplicadas. Isto é, se o Estado não agir aplicando as penalidades, o

governo federal virá supervenientemente aplicando penalidade, em muitos casos,

90% maior do que as aplicadas pelos órgãos de controle ambiental do Estado de



____________________________________________________________________________
471

Minas Gerais.

Assim, nessas duas iniciativas o governo federal tem agido e prejudicado os

produtores da região. Já o governo de Minas, no caso das multas, adaptou sua

legislação de penalidades à realidade socioeconômica do Estado. No polêmico caso

das áreas de preservação permanente, agiu no estreito espaço deixado pela

legislação federal e disciplinou seu uso, estabelecendo um cronograma razoável para

a recomposição da vegetação. Há que se reconhecer o esforço do governo do Estado

e a grande contribuição da Assembleia Legislativa, dos órgãos ambientais do Estado

na aprovação do Código Florestal.

Há uma regra de transição que permite o processo de desenvolvimento e, ao

mesmo tempo, cuida da preservação ambiental, sobretudo nas áreas de preservação

permanente, dando um espaço de 20 anos para a sua recomposição, com a carência

de quatro anos. Essa é uma medida muito temperada e equilibrada, uma solução

mineira mesmo. Minas Gerais tem sido vanguarda em tantos temas e também na

preservação ambiental. Com a legislação aprovada nesta Casa, com as negociações

entre o governo do Estado e os órgãos ambientais, criamos uma legislação

equilibrada e modelar para o País, concedendo, como disse, 20 anos para a

recomposição das Áreas de Preservação Permanente, com uma carência de quatro

anos. Ao mesmo tempo, vamos permitir o processo de desenvolvimento e cuidar do

meio ambiente, mostrando a seriedade e a preocupação do governo de Minas com a

questão ambiental associada ao processo de desenvolvimento, que cala muito forte,

especialmente as camadas menos favorecidas da nossa sociedade.

Também é preciso dizer que, com a progressividade prevista em lei e

regulamentada pelo Governador Aécio Neves, haverá respeito ao uso consolidado

dessas áreas - tendo o ano de 2002 como marco -, o que, consequentemente,

significa a descriminalização e a descaracterização de infrações administrativas.

Ainda há de destacar outras importantes medidas que o governo adotou para criar um

novo marco regulatório para as atividades agrossilvipastoris, como nova classificação

das atividades, criando um regime especial para elas. Foram levados os portes em

que se exige autorização ambiental para funcionamento, e, principalmente,

licenciamento ambiental. Podemos afirmar que aproximadamente 80% das
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propriedades rurais em Minas Gerais ficam dispensadas de licenciamento,

considerando-se a distribuição das propriedades rurais com base na média do

módulo fiscal para o Estado, equivalente a 33ha. Destaco a redução de custos para

regularização ambiental, por meio da adoção de uma tabela específica para essas

atividades. Cito aqui um exemplo, Deputado Paulo Guedes: uma cafeicultura com

área plantada de 30ha a 500ha indenizava anteriormente, a título de custo de

regularização, R$16.281,00 e passa a indenizar R$840,00, 90% menos. Com essa

reestruturação de custos, que se originou de solicitação da Seapa e da Faemg, o

governo concedeu verdadeiro subsídio à regularização ambiental desses

empreendimentos.

Antes de conceder-lhe aparte, Deputado Paulo Guedes, cito três exemplos da

redução de custos por meio da Resolução nº 998/2009: uma LI, na classe 3, passou

de R$3.368,00 para R$686,00 - portanto, houve uma redução de cerca de 20%,

passando para 80% do valor cobrado anteriormente; uma LP, na classe 5, que era

R$22.000,00, com a Resolução nº 998/2009, passou para R$2.381,00, cerca de 10%

do que era cobrado anteriormente; uma autorização ambiental de funcionamento, na

classe 2, por exemplo, que custava R$1.347,00, passou para R$344,00 com a

Resolução nº 998/2009, baixada pelo Governador Aécio Neves. Então, há uma

redução de cerca de 80% a 90% nas taxas cobradas pelo Estado.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Muito obrigado, Deputado Zé Maia. Quero

lembrar, Deputado, como V. Exa. tem exposto, que a culpa toda é do governo federal!

Veremos o que diz a Constituição Federal. O art. 24, inciso VI, §§ 1º, 2º e 3º, define

que matéria relativa ao meio ambiente não é mais de competência privativa da União;

é matéria de competência concorrente, ou seja, a União define as normas e as linhas

gerais e os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas

peculiaridades. O Decreto nº 6.660 faculta à União e ao governo estadual, em casos

de utilidade pública e interesse social, a supressão de vegetação.

O caso do Norte de Minas caracteriza-se integralmente como de interesse social,

haja vista a geração de investimentos, emprego, produção, renda e tributos, que

deixarão de ser gerados ou cortados. Lembramos que reconhecemos, sim, a

gravidade do decreto federal, porém o mais grave, Deputado Zé Maia, é a omissão do
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governo de Minas Gerais. Especula-se no próprio órgão ambiental que foi a

Secretaria que articulou tudo isso, para que essa área do Norte de Minas deixasse de

ser considerada mata seca para ser classificada como mata atlântica, insatisfeita com

o projeto de lei que aprovamos nesta Casa no final do ano passado, que já

prejudicava o Norte de Minas. Para todas as regiões do Estado, a reserva legal é de

20%, sendo que lá é de 30%.

Agora, com as definições dessas normas, gostaria de lembrar que não existe órgão

federal, o Ibama, multando no Norte de Minas. Quem está multando lá é o governo do

Estado, é o IEF que está espalhando pânico na região. Todos sabem disso. Está na

hora de o governo estadual fazer um levante, posicionar-se contrariamente ao

decreto federal, porque não podemos aceitar tudo isso. Quando o Fernando Henrique

quis privatizar Furnas, o Governador Itamar Franco se levantou, Minas Gerais reagiu.

Mas o Governador Aécio Neves e sua equipe de meio ambiente se calou diante da

situação. Estão aceitando, estão aproveitando esse decreto para fazer caixa com a

indústria da multa, para autossustentação da Secretaria de Meio Ambiente, como

afirmou o representante do Presidente do BDMG em reunião realizada no Jaíba. Ou

seja, são palavras de um funcionário do Estado.

O Deputado Zé Maia* - Ilustre Deputado Paulo Guedes, gostaria de dizer que a

própria lei federal estabelece os casos que devem ser considerados de interesse

social e de utilidade pública, não deixando ao Estado nenhuma possibilidade de

alteração. Portanto, V. Exa. tem razão novamente. Por questão de interesse social,

de utilidade pública, entendemos que o Norte de Minas está inserido nesse contexto.

A previsão está na norma federal, e, evidentemente, o Estado não pode contrariar

frontalmente a norma federal. Sendo assim, a discussão tem de ser remetida ao

plano federal, para que a situação seja resolvida. Sr. Presidente, é preciso dizer ainda

que a Lei nº 17.358, de 2008, aprovada nesta Casa, fixava uma reserva legal na mata

seca em 30%, numa tentativa de promover o desenvolvimento do Norte de Minas,

mas, lamentavelmente, o Ministério Público, os órgãos ambientais, com base no

decreto que regulamenta a lei federal, não nos permitem esse contexto. Portanto, fica

aqui registrado o apelo correto, as agruras do Deputado Paulo Guedes, mas, como

eu disse, sua metralhadora está virada para o alvo errado porque, na verdade, quem
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aprovou e restringiu esse processo no Norte de Minas foi o governo federal do

Presidente Lula, com sua ampla maioria liderada pelo PT na Câmara dos Deputados.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Lafayette de Andrada.

O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana, Srs.

Deputados, telespectadores da TV Assembleia, quero dar continuação a este debate

trazido em boa hora pelos Deputados Paulo Guedes e Zé Maia. Deputado Paulo

Guedes, V. Exa. afirmou aqui, e todos nós ouvimos, que não é o Ibama que está

multando o povo do Jaíba, é o IEF, órgão do Estado de Minas Gerais, com base no

Decreto Federal nº 6.660, de 2009. A lei que a Assembleia de Minas aprovou é do

ano passado e era muito mais branda. Porém o nosso querido Lula resolveu baixar

um decreto que acabou de uma vez com tudo isso. Não foi à toa que perdeu a eleição

em todos os Estados agricultores: perdeu no Norte, no Rio Grande do Sul, em Santa

Catarina e no Paraná, que são Estados agricultores. Sendo assim o pobre do IEF

ficou obrigado a aplicar multas com base em um decreto do Lula. Essa é a realidade

atual. Deputado Paulo Guedes, V. Exa. tem razão quando reclama e diz que os

produtores do Jaíba estão sendo penalizados. Estão por conta do governo federal,

esse mesmo que está criando o maior tumulto aos outros produtores com a questão

da reserva legal, querendo voltar ao que era antes, impedindo o desenvolvimento da

agricultura no País. O governo Lula criou essa indústria de multas. O Ministério

Público, com razão, com base no decreto federal, determina que os órgãos

ambientais do Estado de Minas Gerais não podem licenciar área de mata atlântica. O

governo federal, o governo Lula, resolveu entender, por decreto, que a mata seca do

Nordeste mineiro é mata atlântica. Após minha conclusão, irei conceder-lhe um

aparte. Os técnicos do governo federal - que pelo visto de técnico não têm nada, deve

ser a companheirada que não sabe a diferença entre alface, pé de couve e eucalipto -

resolveram entender que a mata seca do Norte de Minas é mata atlântica. É o

Decreto 6.660/2009. Por conta disso, tem razão o Deputado Paulo Guedes. Todo

mundo está sendo multado porque o governo federal, burramente, de maneira

incompetente, resolveu entender, por intermédio dos técnicos burocratas, da
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companheirada de Brasília, que mata seca é mata atlântica. Por conta disso, o IEF

está multando todo mundo. O Deputado Paulo Guedes está com a razão. O agricultor

está sendo penalizado por causa do governo federal.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte)* - Obrigado, Deputado Lafayette de

Andrada. Quero trazer uma contribuição a esse debate extremamente importante.

Precisamos tomar muito cuidado porque um debate importante e caloroso como este

não pode fazer com que a Assembleia venha incorrer em erro e ir numa direção que

não ajude em nada o produtor, que não contribua com soluções para os nossos

problemas. Quero, de maneira muito clara, mostrar por que a Assembleia não deve

enveredar pelo mesmo caminho tomado pelo governo do PT, no tocante a matérias

dessa natureza. Aqui temos dado contribuições sérias e positivas com o intuito de

resolvermos uma série de problemas. Queremos, assim, conseguir a preservação do

meio ambiente - todos nós comungamos com isso - e, ao mesmo tempo, garantir

respeito ao produtor rural, que quer trabalhar, produzir. Vou citar exemplos concretos.

Nós, na Assembleia mineira, aprovamos uma legislação, a Lei nº 17.358, de 2008.

Tivemos aqui um debate caloroso do qual participou o Deputado Paulo Guedes. Os

Deputados do Norte de Minas que ele citou - Arlen Santiago, Carlos Pimenta, Ana

Maria Resende - participaram da discussão, lutaram e defenderam os produtores

rurais da mata seca. Votamos aqui uma lei mineira, segundo a qual 30% constituiriam

reserva e 70% poderiam ser utilizados para a agricultura. O Governador Aécio Neves

sancionou a lei. Depois disso, veio o Presidente Lula, com o poder que possui - e aí

não venham dizer que se trata de legislação concorrente, porque isso não é verdade.

A legislação ambiental brasileira é superior às legislações estaduais. Essa matéria

está sendo objeto de discussão agora. Mexem na Constituição e abrem a

possibilidade de se ter uma legislação ambiental em um Estado e outra legislação em

outro Estado.

Mas, hoje, isso não é possível. Depois da lei estadual, veio o governo federal e fez

esse absurdo, que foi dizer que mata atlântica é igual a mata seca ou vice-versa,

estabelecendo essa proibição e prejudicando os agricultores do Norte de Minas.

Deduzir que Minas tem uma indústria de multas e que resolveremos o problema com

uma CPI é querer tapar o sol com a peneira, ou desviar o foco, ou apontar a
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metralhadora na direção errada. Estamos caminhando para resolver o problema, ao

contrário do governo federal. Hoje, o Ministro Reinhold Stephanes declarou, pela

CBN, que 70% da área do território brasileiro está impedida de produzir e que ele não

consegue um acordo com o Ministro do Meio Ambiente para melhorar a legislação

federal. E alguém vem aqui querendo mostrar o caminho.

Concluo dizendo que V. Exa. está de parabéns e que, com certeza, o Governador

Aécio Neves está procurando o caminho certo para Minas Gerais.

O Deputado Lafayette de Andrada - Deputado Domingos Sávio e Deputado Paulo

Guedes, apenas para concluir, quero lembrar que o Ministro Reinhold Stephanes está

de cabelo em pé, porque o governo Lula decidiu que os produtores cujas terras

estiverem improdutivas estarão passíveis de sofrer reforma agrária. As terras seriam

dadas ao MST, que nunca produziu um pé de couve no Brasil, ou seja, estão

querendo tirar as terras dos produtores rurais, que nasceram e cresceram no campo

e viveram suas vidas plantando e produzindo. Vejam onde estamos e avaliem,

senhores telespectadores, quem está com a razão: o governo federal ou o de Minas.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Agradeço ao Deputado Lafayette de

Andrada o aparte. Gostaria de lembrar, Deputado, que, da forma como estão

abordando o assunto, estão eximindo a responsabilidade da Secretaria de Meio

Ambiente, o que não é verdade. Existe o decreto federal, mas o Ibama, o Instituto

Chico Mendes e os órgãos ambientais do governo federal não estão multando

ninguém no Norte de Minas. Os órgãos do governo do Estado se apropriaram desse

decreto para fazer essa devassa.

O Deputado Lafayette de Andrada - O decreto é federal, Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Por que o IEF não cumpre a lei estadual?

Por que o Governador não reage? Por que não dá ordens? Agora a ordem é multar,

prejudicar as pessoas. Não vamos tampar o sol com a peneira.

O Deputado Lafayette de Andrada - Deputado Paulo Guedes, a lei é federal, temos

que cumpri-la. E o Ministério Público determinou isso ao governo de Minas. V. Exa.

quer o quê? Devemos mandar prender o Ministério Público?

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Temos que reagir, sim. Esta Casa precisa

reagir contra os absurdos do Ministério Público. Não podemos nos calar. O Ministério
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Público não é um poder, é apenas um órgão.

O Deputado Lafayette de Andrada - Não temos competência para isso. A reação é

esta: todos manifestarmos aqui nossa indignação. Estamos todos indignados como V.

Exa. Esta é a maneira de reagir: mostrarmos aqui nossa indignação contra esse

governo incompetente do ponto de vista da produção rural, esse governo federal que

só pune o produtor rural, que parece ser adversário do homem do campo, que não

lhe permite trabalhar, não lhe permite produzir. Agora querem entregar a sua área

para o MST. O governo federal, dirigido por seu partido, Deputado Paulo Guedes,

quer desapropriar as terras dos produtores rurais, que nascem no campo, produzindo

e alimentando este país, para dar ao MST, que nunca plantou um pé de couve.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Os produtores rurais nunca tiveram tantos

recursos como têm neste governo. Estamos batendo recordes de produção, pois o

governo federal apoia a agricultura familiar. O senhor está equivocado.

O Deputado Lafayette de Andrada - Apesar do governo federal... Sr. Presidente, a

palavra está comigo, eu a peço de volta. Deputado Paulo Guedes, quero dizer o

seguinte.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - O senhor não me concedeu aparte, não

me deixou falar.

O Deputado Lafayette de Andrada - V. Exa. já concluiu seu tempo. Deixe-me

concluir, estou com a palavra.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - O senhor não está sendo democrático; me

concedeu o aparte e o tomou.

O Deputado Lafayette de Andrada - Eu sou o orador inscrito.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - O senhor não tem coragem de me dar

aparte.

O Deputado Lafayette de Andrada - Tenho coragem, mas quero dizer algumas

verdades que V. Exa. está querendo esconder. Sr. Presidente, solicito que desliguem

o microfone do aparteante. A palavra está comigo. Eu sou o orador inscrito. Quero

dizer aqui verdades que todos precisam ouvir. Este governo federal é adversário do

homem do campo; quer tomar a terra do produtor rural, inviabilizando a produção

neste país. Essa é a grande verdade.
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O Ministro da Agricultura está preocupado porque o governo federal quer dar para o

MST terras produtivas que hoje são agricultáveis. Sr. Deputado Paulo Guedes, escute

o que estou falando, estou inscrito. O governo federal baixou um decreto, cujo

número vou dizer, e depois o senhor faça o favor de lê-lo. Trata-se do Decreto nº

660/2009, que resolveu entender, burramente, que a mata seca da sua região é mata

atlântica. Qualquer biólogo do primeiro período na faculdade sabe distinguir mata

atlântica de mata seca. Agora a companheirada do PT, em Brasília, que não sabe a

diferença entre pé de alface e de eucalipto, resolveu entender que a sua região de

mata seca é região de mata atlântica. Lá há praia, Deputado Paulo Guedes? Não. A

mata atlântica está no litoral do País, uma mata que está sendo extinta há 500 anos.

Mata seca não é mata atlântica. E, porque o governo federal resolveu entender que

mata seca é mata atlântica, está acontecendo essa indústria de multas, que está

sendo denunciada aqui, que é verdadeira. É verdadeira em função da legislação

federal, que exige a multa de quem a descumpre. E é isso que está acontecendo em

Minas Gerais, hoje. Deputado Paulo Guedes, solidarizo-me com V. Exa. quando traz

aqui a sua indignação; só quero dizer que a causa dela não é o governo de Minas,

mas sim o governo federal. É o que queria dizer, Sr. Presidente, Sr. Deputado.

Agradeço o tempo a mim destinado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Mosconi.

O Deputado Carlos Mosconi - Sr. Presidente, senhoras e senhores parlamentares,

algumas coisas muito estranhas têm acontecido no País nesses últimos dias.

Gostaria de fazer alguns comentários a respeito disso. Muito se tem falado, Sr.

Presidente, a respeito do pré-sal. A todo momento, na imprensa, nos jornais, nas

rádios, na televisão, está o governo falando do pré-sal. Em Brasília, colocou agora em

votação o imposto chamado CSS, que seria um sucedâneo da CPMF, ou seja, seria a

CPMF com outra denominação. Quando se fala em pré-sal, Sr. Presidente, o

Presidente Lula é quem mais aborda o tema. Ele nos transmite a impressão de que o

Brasil será um país riquíssimo daqui a pouco tempo; que tudo daqui para a frente vai

girar em torno do pré-sal; e que o País será outro depois do pré-sal. Espero que isso

tudo aconteça. Não sei quando acontecerá, mas espero que aconteça. O Presidente



____________________________________________________________________________
479

Lula, já imaginando toda a riqueza do Brasil em breve, define onde a riqueza do pré-

sal será utilizada. Não sabemos quanto será nem quando chegará, mas sabemos que

será utilizada, segundo o Presidente Lula, na educação - aplaudimos que seja

utilizada na educação - e no combate à pobreza - também aplaudimos que seja

utilizada no combate à pobreza.

Concomitantemente a essas questões que estão aparecendo, encontra-se no

Congresso a votação da CSS, sucedânea da CPMF. Seria um imposto criado para a

saúde, porque hoje não há dinheiro no Brasil. Logo, vão criar um novo imposto para

arrecadar aproximadamente R$10.000.000.000,00 por ano para a saúde.

Entendemos que se trata de uma quantia que eu não diria irrisória, porque irrisória é

exagero, mas insuficiente para enfrentar as necessidades da saúde no Brasil.

E o que aconteceu aqui, nesse fim de semana? O Presidente Sarkozy veio passar

algumas horas no Brasil. Segundo consta, até haveria um churrasco, que não

aconteceu, pois houve um substituto: fizeram moqueca com feijão tropeiro - aliás, o

Presidente disse que gostou muito. Entre uma garfada e outra, resolveram que o

Brasil comprará da França equipamentos bélicos altamente sofisticados da ordem de

R$37.500.000.000,00. Pensei: que fato interessante, pois, antes disso, ninguém teve

notícia aqui, no Brasil, de que ocorrera uma licitação para essa compra decidida em

um feriado, em pouquíssimas horas. O Presidente francês desceu aqui e foi embora

alegre e satisfeito, levando a promessa de compra de R$37.500.000.000,00 em porta-

aviões e caças aéreos antiguerra. Mas que guerra será essa? Disseram que é para

defender o pré-sal. Meus Deus, será possível? Onde está o contrato internacional, a

concessão, a licitação internacional que justifique uma aquisição dessa natureza, feita

de uma empresa que, segundo consta, estava falida e hoje está sorrindo. Disseram

também que se trata de uma transferência de tecnologia. A própria empresa disse

que, quando essa transferência ocorrer, já estarão fazendo aviões muito mais

modernos que esses. Como o Brasil se presta a uma situação como essa? De onde

vem esse dinheiro? Não há dinheiro para nada. Vi aqui que o Orçamento deste ano

foi cortado para a educação em alguns bilhões de reais porque faltou dinheiro em

razão da crise que está aí. Para a saúde, nem falo mais, pois nem se consegue

regulamentar a Emenda nº 29 porque o governo federal não quer gastar mais com
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saúde. Mas, para comprar avião e navio francês, há. De onde surgiu isso?

Quero dizer a V. Exa., caro Deputado Fahim Sawan, que todos estamos

estarrecidos com essa situação. O Ministro Temporão vem, com um pires pequenino

na mão, pedir R$10.000.000.000,00 para providenciar saúde para o povo brasileiro.

Mas, para isso, há necessidade de votar e mobilizar o Congresso, e será uma luta,

pois não é fácil. Há filas e filas aqui que não acabam mais; há fila para tudo, mas,

para resolver isso, não há dinheiro, é preciso arrumar R$10.000.000.000,00 no

Congresso, o que nem servirá para muita coisa. Então pergunto: para que comprar

avião francês? Porque a Terceira Guerra Mundial chegará aí ou porque o pré-sal está

sofrendo risco de alguma invasão? Como é isso? Então quero manifestar aqui,

Presidente, minha indignação quanto a isso, pois é um absurdo.

O Deputado Fahim Sawan (em aparte)* - Sr. Presidente Deputado Hely Tarqüínio,

nosso querido colega e médico também; querido Deputado Carlos Mosconi,

Presidente da Comissão de Saúde, reitero sua indignação. Hoje mesmo, pela manhã,

na Comissão de Saúde, quando discutíamos esse tema, estávamos estarrecidos,

estupefatos com esta tomada de posição do governo federal. V. Exa. sabe muito bem

que o Brasil provavelmente gastará, neste ano, R$15.000.000.000,00 em saúde e

quer gastar quase R$40.000.000.000,00 para comprar material bélico. É claro que é

necessário refinanciar a saúde no Brasil. Lembro-me ainda, como Presidente da

Frente Parlamentar da Saúde da Assembleia de Minas, de quando fomos ao

Congresso Nacional, com todos os partidos, três anos atrás. Aliás, o Deputado

Adelmo Carneiro Leão era, naquela época, Presidente da Comissão de Saúde e saiu

daqui vestido com uma camisa pró-regulamentação da PEC 29.

Chegamos a Brasília e fomos recebidos pelo Deputado Federal Rafael Guerra e

pela Deputada Federal Jandira Feghali, Vice-Presidente da Frente Parlamentar

Nacional de Saúde. Para encurtar a história, gostaria de lembrar que o único partido

que não assinou a regulamentação da Proposta de Emenda à Constituição nº 29 foi o

PT. Isso deixou até o Presidente da Comissão, que é do PT, muito desapontado

naquele momento.

Sr. Presidente, é lógico que a saúde precisa, sim, de mais recursos. O Brasil hoje

só perde em investimentos na saúde para o Haiti e para a Bolívia, na América Latina.
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Nós investimos parcos R$400,00 “per capita” por ano. Enquanto isso, o Chile investe

R$800,00, os Estados Unidos, US$2.000,00 e o Canadá, US$4.000,00. Aqui, na

América Latina, investimos R$400,00, sendo R$200,00 do setor público e R$200,00

do setor privado.

Eu queria apenas corroborar o que estou dizendo, mostrando o que diz a “Folha de

S.Paulo” de hoje: “Brasileiro é o que trabalha mais para pagar imposto”. Sr.

Presidente, enquanto o empresário do País trabalha 2.600 horas por ano para o

Fisco, a média, na América Latina, é de 563 horas de trabalho. Um brasileiro trabalha

para pagar os seus impostos cinco vezes mais que os cidadãos dos outros países da

América Latina. Não aguentamos mais impostos. Se existe dinheiro para comprar

material bélico, então há dinheiro para a saúde. Muito obrigado.

O Deputado Carlos Mosconi - Agradeço muito o aparte de V. Exa. Ouviremos o

Deputado Domingos Sávio e, em seguida, o Deputado Gustavo Valadares. Meu caro

Deputado Domingos Sávio, quero só acrescentar que, quando eu disse, aqui, no

início, que o Presidente Lula já teria definido onde seria gasta a grande fortuna do

pré-sal - que não sabemos quando chegará e quando será explorada -, ele excluiu a

saúde.

Felizmente, o Governador Aécio Neves fez uma correção. Ele disse: “Seria muito

bom criar dois fundos no Brasil com os recursos do pré-sal: o fundo da educação e o

fundo da saúde”.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte)* - Deputado Carlos Mosconi, quero unir-

me a V. Exa. Primeiro parabenizando-o, porque é sempre muito bom ouvi-lo. O tema

que V. Exa. traz é da maior importância para o País: a discussão sobre a saúde e

sobre esse tipo de comportamento do governo. É hora de expor isso a todo o povo

brasileiro. É o governo da incoerência. Hoje, mais cedo, eu dizia isso, lembrando que

o Presidente Lula é o maior comunicador do Brasil. Não é por acaso que ele se

transformou na pessoa mais popular do País, mas a popularidade precisa estar

associada ao espírito de estadista. E espírito de estadista não admite incoerência.

Portanto, está longe do Presidente Lula o comportamento de estadista.

Ouvi o Presidente Lula ontem, no programa que ele batizou de “Conversando com o

Presidente”, uma coisa bem na linha popular, para ampliar a sua popularidade. Não
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há dúvida. Há pessoas que hoje dizem que o Presidente Lula, vendo que a

democracia brasileira não aceita um terceiro mandato, já está fazendo campanha

para o futuro. Ele não para de fazer campanha, mas para de governar.

Ele diz que o pré-sal e a sua regulamentação são a coisa mais importante

encaminhada ao Congresso Nacional, depois da Constituição de 1988, com a qual V.

Exa. muito contribuiu em Brasília. Ele próprio disse isso. Mas, de maneira incoerente,

ele mandou ao Congresso uma exigência de regime de urgência. É como se a

Constituição brasileira tivesse de ser votada em regime de urgência, ocasionando

uma série de lambanças.

Além disso, vem agora com essa incoerência. Nega dinheiro para a saúde, corta os

orçamentos da educação e da saúde e ainda diz que só é possível liberar dinheiro

para a saúde por meio da criação de mais impostos. No entanto, gasta

R$37.000.000.000,00 do dinheiro brasileiro sem concorrência, sem licitação pública.

E fica com aquela postura de grande “paizão” e populista dizendo: “Eu quero armar o

Brasil para proteger as reservas do pré-sal, que estão a 7.000m abaixo do nível do

mar”. É essa a arma que precisamos para proteger o pré-sal. São

R$37.000.000.000,00 para armamento, mas falta dinheiro para a saúde.

Esse é o governo da incoerência que gasta muito com propaganda, mais de

R$2.000.000.000,00 por ano. Depois diz que é aqui em Minas que se gasta muito.

Ora, o governo federal gasta um “per capita” muito maior, se considerada a

população de todo o País, quase 200 milhões de brasileiros. É claro que, como

consequência, ele se torna uma figura hiperpopular.

Está na hora de dar um basta a isso, de desmascarar e mostrar a incoerência

desse governo que não resolve a política ambiental brasileira. Tanto isso é verdade,

que o Ministro da Agricultura fica brigando com o Ministro do Meio Ambiente, sem

chegarem a um acordo, mas querendo transferir a responsabilidade para o governo

de Minas.

O povo brasileiro tem de estar “antenado” para isso. Chega dessa demagogia de

um governo que realmente é o governo da incoerência total. Parabéns pelo

pronunciamento de V. Exa.

O Deputado Carlos Mosconi - Agradeço a V. Exa. o aparte. A questão ambiental



____________________________________________________________________________
483

abordada por V. Exa. não só não resolveu o problema, como fez com que a grande

Ministra Marina Silva deixasse não só o governo, mas também o PT, em razão da

própria discordância dela com as atitudes do governo federal.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Deputado Carlos Mosconi, serei

breve. Apenas para fazer coro com suas palavras, estou Presidente da Comissão de

Transportes e Obras Públicas, assim como V. Exa. está Presidente da Comissão de

Saúde. Essa é uma indignação de toda a Assembleia, de todas as comissões, de

todas as áreas e de todos os setores do País.

Gastar R$37.000.000.000,00 para a compra de aeronaves e submarinos e para a

proteção de um petróleo que está no pré-sal a 7km de profundidade deixa-nos a

todos indignados e pasmados.

Ontem, a convite da Câmara Municipal de Belo Horizonte, estive participando de

uma audiência pública para discutir a mobilidade urbana em Belo Horizonte. A

conclusão a que todos chegamos, Deputados, Vereadores e demais convidados

presentes, foi que o metrô é a única solução. Os alargamentos de vias são apenas

medidas paliativas, e o metrô é a solução para o transporte e para a mobilidade

urbana das grandes cidades. Para que o metrô de Belo Horizonte se torne viável e

transforme esta cidade numa cidade mais ágil e com melhor qualidade de vida para a

população, é preciso que seja feita a implementação das suas Linhas 1, 2 e 3, que já

estão projetadas a custo de R$4.000.000.000,00, mas o governo federal diz que não

tem dinheiro.

A Deputada Rosângela Reis, bravamente, luta como Presidente da Frente

Parlamentar da BR-381, pela duplicação da “rodovia da morte”. Ela é a rodovia do

País que mais mata no trecho que liga Belo Horizonte a Governador Valadares. O

custo dessa duplicação seria de R$4.000.000.000,00, e o governo diz que não tem

dinheiro.

O Ministro Temporão pediu R$10.000.000,00 para a saúde, e o governo continua

dizendo que não tem dinheiro, a não ser que se aumentem as contribuições, ou seja,

que a população brasileira pague mais impostos. Enfim, são incoerências que fazem

com que todos nós, que torcemos por um País melhor e mais justo, estejamos aqui,

juntos, chorando, revoltados, com a posição de um Presidente populista e demagogo.
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Muito obrigado e parabéns a V. Exa.

O Deputado Carlos Mosconi - Agradeço demais, Deputado Gustavo Valadares, o

aparte de V. Exa. Encerro minhas palavras deixando minha manifestação de absoluta

perplexidade com as notícias trazidas até aqui, sobre o que tem ocorrido no Brasil,

nos últimos dias. Parece que agora o País já não tem lei. Tudo pode ser feito,

comprado e adquirido sem que nenhuma satisfação seja dada à população brasileira

e sem nenhum respeito ao Congresso Nacional. É o Presidente que decide tudo,

sozinho. Aliás, hoje saiu a manifestação das Forças Armadas dizendo que não é bem

assim que as coisas funcionam. Elas questionam como se dará essa compra e quem

foi ouvido para isso. A impressão que dá é de uma grande irresponsabilidade.

Sempre faço essa comparação com a saúde, porque considero um descaso

absolutamente inaceitável o que o governo federal faz com a saúde do povo

brasileiro. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio) - 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 foi recebido e aprovado, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, o Requerimento nº 4.552/2009, 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 Segurança Pública - aprovação, na 21ª Reunião

Ordinária, em 8/9/2009, dos Requerimentos nºs 4.440 e 4.472/2009, do Deputado

Inácio Franco, 4.460 e 4.461/2009, da Comissão Extraordinária de Políticas Públicas
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de Enfrentamento à Aids, às DSTs, ao Alcoolismo, às Drogas e Entorpecentes,

4.462/2009, da Comissão de Direitos Humanos, 4.463 a 4.465/2009, da Comissão de

Direitos Humanos, todos com a Emenda nº 1, e 4.477/2009, do Deputado Doutor

Rinaldo; de Administração Pública - aprovação, na 21ª Reunião Ordinária, em

8/9/2009, do Requerimento nº 4.478/2009, do Deputado Jayro Lessa; de Política

Agropecuária - aprovação, na 24ª Reunião Ordinária, em 8/9/2009, do Requerimento

nº 4.471/2009, do Deputado Elmiro Nascimento; e de Saúde - aprovação, na 21ª

Reunião Ordinária, em 9/9/2009, dos Requerimentos nºs 4.486/2009, da Comissão de

Turismo, 4.499/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 4.506/2009, do Deputado

Doutor Viana; e do Deputado Leonardo Moreira - informando sua filiação ao PSDB

(Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento dos Deputados Padre João e Carlos Gomes e

outros, solicitando a convocação de reunião especial para o lançamento, em Minas

Gerais, do Plano Safra 2009-2010. A Presidência defere o requerimento, de

conformidade com o inciso XXI do art. 232 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 3.163, 3.210 e

3.338/2009 (À sanção.).

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Dinis Pinheiro solicitando seja

constituída comissão especial para, no prazo de 60 dias, proceder a estudos sobre as

propostas para a regulamentação da exploração de petróleo na chamada camada

pré-sal e buscar alternativas e sugestões a serem apresentadas ao Congresso

Nacional, de modo que todos os entes federados sejam contemplados de modo

equitativo e justo na distribuição das riquezas minerais do País. Em votação, o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento dos Deputados Antônio Júlio e Juarez Távora solicitando a

distribuição do Projeto de Lei nº 3.619/2009 à Comissão de Fiscalização Financeira.
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Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Questões de Ordem

O Deputado Paulo Guedes - É pena que o Deputado Lafayette já não esteja em

Plenário, porque é muito fácil esbravejar da tribuna, como ele fez. Mas conceder

aparte e não deixar que o aparteante faça seus esclarecimentos não é legal; que não

concedesse o aparte. Sempre que estou na tribuna e um colega Deputado me pede

aparte, respeito os 3 minutos que se reservam ao aparte. Assim, achei muito

deselegante a atitude do Deputado Lafayette de fugir do debate e não aceitar o

contraditório. Daqui a pouco falarei pelo art. 70 e gostaria que o Deputado Lafayette

me pedisse aparte, pois certamente eu concederia e ouviria o que ele quisesse dizer.

Não seria tão deselegante como ele foi comigo agora há pouco. Quero dizer ainda

que o que estão querendo fazer é encobrir essas atitudes do IEF em nossa região,

colocando como pano de fundo um decreto federal. Ora, se o decreto é federal, o

governo de Minas poderia cruzar os braços e deixar que o Ibama fosse lá fazer as

autuações e expedir as multas. Mas não; há um acordo de resultado: esse decreto

caiu como uma luva para a Secretaria de Meio Ambiente, que quer arrecadar mais e

mais. O grande problema é que querem tirar de quem não tem nada; não têm

coragem de multar os crimes ambientais da Cemig, da Copasa, da Votorantin. Mas

tiram de quem está produzindo e gerando emprego na região mais pobre de Minas,

no Jaíba e no Norte de Minas. Parece que elegeram a nossa região para realizar ali

um experimento que apelidei de Saco de Maldade: o governo manda para o Norte de

Minas tudo de ruim que quer implementar. O que deveria fazer era mandar políticas

públicas para o Norte de Minas; resolver os nossos problemas; colocar investimentos;

redistribuir de forma correta o ICMS, que fica todo aqui, em Betim, na região

metropolitana, nas cidades ricas. Para nós, só vai o Saco de Maldades: é a

perseguição aos taxistas, aos produtores, a todo o mundo. Não vamos tapar o sol

com a peneira; o problema existe e é grave, e o que o IEF está fazendo no Norte de

Minas é inaceitável. E não é só a voz deste Deputado, mas a voz geral naquela

região. Não é a voz de partido A ou B, é a voz de todo o mundo, de todos os partidos,

de todos os segmentos. Ninguém suporta mais o que estão fazendo na nossa região,
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que está preparando-se para reagir. A Sociedade Rural de Montes Claros está

preparando “outdoors“, denunciando esses abusos, porque ninguém suporta mais

esse acordo de resultados. Esse tão famoso Choque de Gestão, que vem tirar de

quem não tem nada e perseguir quem está de pires na mão. Nossas Prefeituras e

nossa região estão de pires na mão, e quem ainda tem alguma coisa, os produtores

rurais, está perdendo tudo, porque suas terras não valem mais nada. O que o IEF

está fazendo na nossa região é desvalorizar. A Sociedade Rural de Montes Claros

calcula que, se isso continuar, perderemos 250 mil postos de trabalho na região.

Temos de agir e reagir, isso não é uma questão de ser contra ou a favor do governo.

Não estou fazendo campanha contra o Governador, pelo contrário estou dando-lhe

uma grande contribuição, pois ele precisa saber disso. É preciso colocar o dedo na

ferida. Ontem o Diretor do IEF pediu demissão, mas não é suficiente, pois queremos

que parem com a farramba. Só demissão não nos satisfaz, pois queremos que

acabem com a indústria da multa instalada na região. Por isso vamos continuar aqui,

fazendo esses apelos. Mais uma vez, insisto e peço o apoio dos meus colegas da

bancada do Norte de Minas, Deputados Arlen Santiago, Gil Pereira, Ana Maria

Resende, Ruy Muniz e Carlos Pimenta, para que assinem a nossa CPI e possamos

investigar a fundo o que está acontecendo no Norte de Minas, essas cobranças

abusivas, e o que o IEF vem fazendo contra essa região tão pobre. Ele deveria estar

ajudando, porque temos 53% de cobertura vegetal. A região deveria ser premiada.

O Deputado Vanderlei Jangrossi - Sr. Presidente, a título de informação, no dia 5 de

agosto, fizemos um requerimento assinado pelos Deputados da minha Comissão e

pelo Deputado Paulo Guedes, para discutir a situação dos produtores rurais do

Projeto Jaíba. Em entendimento, foram feitos oito requerimentos, um deles aprovado,

dos Deputados presentes Gil Pereira, Carlos Gomes, Padre João, Paulo Guedes,

Carlos Pimenta e do Deputado Federal Carlos Willian. Um dos requerimentos solicita

a extensão do horário noturno para fins de semana e feriado com relação à situação

da energia elétrica; e também decretar como áreas do Projeto Jaíba e do Norte de

Minas. Esse pedido vem ao encontro do problema que está sendo relacionado à

situação do Projeto Jaíba e outras situações do Norte de Minas. Uma vez que é

decretado área de interesse social, o IEF não poderá agir mais como vem fazendo. O
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problema é que a legislação federal obriga a fiscalização, impedindo o

desenvolvimento da região do Jaíba e do Norte de Minas. Quero deixar bem claro

que foram formulados vários requerimentos, até mesmo pedindo à Secretaria da

Agricultura que nos auxilie nessa situação dos produtores rurais do Jaíba; e

solicitando ao Secretário do Meio Ambiente atenção especial e preocupação em

entender que o Projeto Jaíba tem uma diferenciação. Até porque foi criado

exatamente para levar o desenvolvimento àquela região. Há um exemplo de um

japonês, Sr. Yuri, o maior produtor de hortifrutigranjeiros. Relatando a situação, ele

fala que tem produzido muito, dando emprego aos produtores do Jaíba e condições

para quem venha a produzir um pouco mais, mas, infelizmente, também está

encontrando dificuldades. Tive notícia de que está disposto até a abandonar aquela

região, o que seria lastimável, até mesmo por se tratar do maior produtor de frutas e

hortaliças da região. Seria lamentável se ele saísse daquela região, o que certamente

causaria um grande transtorno para o Projeto Jaíba. Quero deixar bem claro, Sr.

Presidente, que os requerimentos foram feitos e encaminhados aos órgãos

competentes e ao próprio Ministério Público, para darem uma atenção especial ao

problema, aumentarem a fiscalização e levarem uma comarca para lá, porque os

produtores estão reclamando da violência. Isso significa que a Assembleia Legislativa

foi ao Projeto Jaíba, detectou os problemas e fizemos pedidos através dos

requerimentos - oito requerimentos, de autoria dos Deputados Paulo Guedes, Carlos

Pimenta e Gil Pereira, que são da região. Foram todos encaminhados aos órgãos,

para tomarem suas devidas providências. Sem contar, Sr. Presidente, que outras

audiências públicas foram realizadas aqui, para entendermos e detectarmos os

problemas, porque esse é o nosso papel. E tentarmos solucioná-los, chamando os

órgãos competentes para trazerem soluções. Sr. Presidente, é fato que não podemos

tratar todas as regiões de igual modo. Há muitas diferenças, a exemplo do próprio

Estado de Minas Gerais, em que as realidades de cada região são diferentes. O

Norte de Minas tem uma situação, o Triângulo tem outra, o Sul de Minas tem outra, a

Zona da Mata tem outra. Então, não podemos tratar de igual modo todas as regiões.

Um debate público foi marcado para 1º de junho, nesta Casa, mas, infelizmente, fui

obrigado a adiá-lo, porque queríamos fazer uma contribuição à Câmara Federal, pois
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há uma discussão com relação à necessidade de novas normas ambientais. Essa

audiência foi adiada por causa da agenda do Ministro da Agricultura. Se ele não

poder vir, faremos o convite a outras pessoas, e o debate acontecerá nesta Casa, por

entender que é necessária a socialização, as pessoas saírem de trás das mesas e

entenderem a situação real de cada localidade. Entendemos que, em cada região,

existe uma necessidade específica. Então, não podemos tratar todos os lugares de

igual modo, assim como foi feito em Santa Catarina, onde foi aprovada uma nova lei

exatamente para dar um pontapé inicial para a mudança, porque a situação está

caótica. Não sei por que órgãos patrocinados por outros países estão tão

preocupados em impedir o crescimento do nosso Estado e do Brasil, até porque

temos um potencial de produção diferenciado dos outros países. Infelizmente, estão

tentando impedir o nosso país de se desenvolver. Então, queremos contribuir através

de uma audiência, e certamente os debates trarão a solução. Tenho certeza que

esses requerimentos que foram aprovados...

O Sr. Presidente - Solicito ao Deputado que conclua sua fala.

O Deputado Vanderlei Jangrossi - Quase não uso o microfone, sou um dos

Deputados que pouco faz uso do microfone no Plenário. Só para concluir, Sr.

Presidente. Tenho certeza que todos os requerimentos aprovados trarão frutos. Muito

obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Eros Biondini - Sr. Presidente, não podemos deixar de registrar nesta

reunião ordinária na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, justamente no dia 9 de

setembro, o Dia do Médico Veterinário, até mesmo porque temos dois parlamentares

que representam essa classe tão importante nesta Casa. Portanto, esta questão de

ordem é para registrar, mais uma vez, que 9 de setembro é o Dia do Médico

Veterinário, profissão que foi instituída por decreto no dia 9/9/32 pelo Presidente

Getúlio Vargas e que, de maneira tão nobre, contribui para o desenvolvimento do

nosso Brasil. Essa profissão muitas vezes parece ser simples ao cuidar da saúde dos

animais. Todavia, sabemos que o médico veterinário é um dos principais profissionais

do nosso país em estudos e pesquisas nas universidades para o descobrimento de

vacinas e para a busca de soluções de problemas de enfermidades e de zoonoses.

Na verdade, são os principais agentes na saúde humana quando falamos de
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prevenção, inspeção de alimentos e análise da qualidade do leite e da carne

consumidos pelas famílias. Queremos cumprimentar os 10.600 inscritos no Conselho

Regional de Medicina Veterinária do nosso Estado e os 6.800 que estão ativos nesse

Conselho. Além disso, parabenizar esses profissionais que hoje formam um grupo

seleto de desenvolvimento do nosso país. A Escola de Veterinária da UFMG é

considerada a melhor da América Latina. Por quê? Porque há nela um grupo, um

conjunto de quadros de profissionais que realmente são referência em todo o Brasil.

Fica aqui, então, o registro deste dia 9 de setembro, Dia do Médico Veterinário.

Cumprimento todos esses profissionais. Abraço aqui o Deputado Domingos Sávio,

que juntamente comigo forma a bancada dos médicos veterinários nesta Assembleia.

Muito obrigado.

O Deputado Célio Moreira - Obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de fazer uma

observação. Nos debates da tribuna, ouvi falarem que o Presidente do Brasil está

adquirindo helicópteros, submarinos e aviões, que custam bilhões e bilhões de

dólares. Gostaria de lembrar a todos que Belo Horizonte precisa de metrô, que é um

transporte eficiente, barato e rápido, para acabar com esse trânsito caótico na cidade.

Temos o Ramal Calafate-Barreiro. Há 26 anos a questão do metrô de Belo Horizonte

é uma novela ultrapassada. Belo Horizonte está fora dos planos do governo federal.

Queremos insistir no metrô de BH. Sr. Presidente, verifico que há somente três

Deputados em Plenário. Gostaria de pedir-lhe que encerrasse, de plano, a nossa

reunião.

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

continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra a discussão,

em turno único, das Indicações, Feitas 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 -, uma vez que permaneceram em ordem do dia por seis reuniões.

Encerramento
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O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a ordinária de amanhã, dia 10, 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 36ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 4/9/2009

Presidência do Deputado Eros Biondini

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

da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino Nacional da Itália - Execução do

Hino Nacional - Exibição de vídeo - Palavras do Secretário Agostinho Patrús Filho -

Entrega de título - Palavras do Sr. Fabio D´Amico - Apresentação musical - Palavras

do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Ademir Lucas - Carlos Gomes - Eros Biondini.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Eros Biondini) - 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 à entrega ao Sr. Fabio D’Amico, Diretor

Industrial da Fiat Automóveis, do Título de Cidadão Honorário do Estado de Minas

Gerais, concedido pelo Governador do Estado, por meio do decreto publicado em

20/12/2008, a requerimento do Deputado Agostinho Patrús Filho, atual Secretário de

Estado de Desenvolvimento Social.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Deputado
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Agostinho Patrús Filho, Secretário de Estado de Desenvolvimento Social,

representando o Governador do Estado, Aécio Neves, e autor do requerimento que

deu origem a esta solenidade; Fabio D´Amico, Diretor Industrial da Fiat Automóveis;

Cel. João Ângelo Marrara, representando o Gen.-Div. José Mário Facioli,

Comandante da 4ª Região Militar; Valentino Rizzioli, Vice-Presidente do Grupo Fiat;

Giacomo Angelo Regaldo, Presidente da Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio,

Indústria e Artesanato de Minas Gerais; José Eduardo de Lima Pereira, Presidente da

Casa Fiat de Cultura; e Deputado Ademir Lucas, Vice-Líder do Bloco Social

Democrata - BSD.

Registro de Presença

O locutor - Gostaríamos de registrar a presença do Sr. Eduardo Duarte, assessor

especial, nesta ocasião representando o Exmo. Sr. Márcio Lacerda, Prefeito

Municipal de Belo Horizonte.

Execução do Hino Nacional da Itália

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

- Procede-se à execução do Hino Nacional da Itália.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a cantar o Hino Nacional, acompanhando

gravação da TV Assembleia.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo sobre o homenageado.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras do Secretário Agostinho Patrús Filho

Deputado Eros Biondini, aqui representando o Presidente da Assembleia

Legislativa, Deputado Alberto Pinto Coelho; Dr. Fabio D’Amico, Diretor Industrial da

Fiat Automóveis, nosso homenageado; Cel. João Ângelo Marrara, representando o

Comandante da 4ª Região Militar, Gen. José Mário Facioli; Dr. Valentino Rizzioli,

Vice-Presidente do Grupo Fiat; Giacomo Angelo Regaldo, Presidente da Câmara

Ítalo-Brasileira de Comércio, Indústria e Artesanato de Minas Gerais; José Eduardo

de Lima Ferreira, Presidente da Casa Fiat de Cultura; Deputado Ademir Lucas, que
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nos honra com a sua presença; Diretores, gerentes, supervisores e parceiros do

Grupo Fiat; minhas senhoras, meus senhores.

Fábio D’Amico nasceu em Roma, a Cidade Eterna, situada na planície do Lácio, às

margens do Rio Tibre. Virgílio, o poeta, autor de “Eneida”, poema épico que narra a

trajetória de Eneias, pode-nos retratar melhor a história: “Tremendas guerras e o

varão lançado / de Tróia pela força do destino, / que, em fuga, a Itália veio (...). / E

não menor a luta, suportada / depois por ele, até que conseguisse / no Lácio, ter

cidade levantada. / Cidade prometida, em cujo seio / se gerou a imortal raça latina, /

da qual a estirpe albanesa proveio, / e Roma excelsa que o provir domina!”

Nosso homenageado se formou como engenheiro mecânico pela Universidade de

La Sapienza e obteve também o doutorado em engenharia. Com origem nessa

cidade, que se destaca pela sua história e tradição, o “Ingegnere D’Amico” tem muito

a nos contar e nos enriquecer com sua trajetória. Seu gosto por viajar, conhecer

novos lugares e culturas diferentes foi ao encontro das atividades que exerce, e

talvez por isso tenha se adaptado tão bem à nossa Minas. Chegou a Belo Horizonte

em 1999, há recém-completados 10 anos, com a sua esposa Sabrina Manganelli e já

com o seu primeiro filho, Tommaso. Aqui no Brasil, nasceu o segundo filho do casal,

Giovanni, este já um mineirinho, mas, como o irmão Tommaso, cantando os hinos

italiano e brasileiro. Atualmente, exerce o cargo de Diretor Industrial da Fiat

Automóveis para a América Latina e África do Sul. Sob sua gestão estão os

investimentos de R$5.000.000.000,00, no período que compreende de 2008 a 2010,

na expansão da fábrica de Betim, além de todos os processos produtivos e também a

logística de abastecimento da fábrica e de distribuição dos produtos. D'Amico também

é o responsável pela implantação do sistema de produção dentro dos padrões do

World Class Manufacturing - WCM. Trata-se de um modelo de gestão industrial

focado na produtividade, na melhora da qualidade, na eficiência técnica e de serviços,

tendo como objetivo eliminar perdas, defeitos, quebras e estoques. Tudo isso para

manter a liderança da Fiat no mercado brasileiro e produzir 3 mil carros por dia, um a

cada 20 segundos, na fábrica com a maior produção de automóveis do mundo.

Como os romanos, que nos legaram importantes contribuições na área do direito,

da literatura, das artes, entre outras, D'Amico nos apresentou inúmeras inovações.
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Entre elas, os motores Flex, que já passam de 2,5 milhões de unidades produzidas e

equipam 99% dos carros atuais, o sistema Locker, que simula o 4x4, o Dualogic, que

tem funcionamento similar ao de marcha automática, todas desenvolvidas para os

carros da Fiat. Por suas realizações é que D’Amico é hoje um dos mais reconhecidos

executivos do setor automobilístico mundial. Por tudo isso, a Assembeia Legislativa -

falo também em nome do Governador Aécio Neves, que me solicitou que aqui o

representasse - concede a Fabio D’Amico o título de Cidadão Honorário de Minas

Gerais. Gostaria de ressaltar que esta homenagem não decorre apenas de seu

valioso trabalho, que traz muitas contribuições à indústria em Minas e no Brasil. Esta

nossa homenagem a você, D’Amico, decorre também de suas qualidades pessoais

como a simplicidade, a lealdade, a amizade, características essas reconhecidas em

nós, mineiros. Portanto, como podemos verificar, a mineirice já tem seu espaço na

vida de nosso mais novo conterrâneo. E, para finalizar, não poderia deixar de citar

Fernando Sabino: “Ser mineiro é ter simplicidade e pureza, humildade e modéstia,

coragem e bravura, fidalguia e elegância. Ser mineiro é amar a liberdade, é viver nas

montanhas, é ter a vida interior, é ser gente”. Muito obrigado.

Entrega de Título

O locutor - Neste instante, o Deputado Eros Biondini, representando o Deputado

Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, fará a

entrega do Título de Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais ao Sr. Fabio

D’Amico, passando-lhe às mãos o diploma. O diploma a ser entregue contém os

seguintes dizeres: “Cidadania Honorária do Estado de Minas Gerais. O Governador

do Estado de Minas Gerais, nos termos do decreto publicado no dia 20/12/2008, e a

requerimento da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, concede ao Sr.

Fabio D’Amico o título de Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais por sua

relevante contribuição para o engrandecimento da terra mineira”.

O Sr. Presidente - A Presidência convida o Deputado Agostinho Patrús Filho,

Secretário de Estado de Desenvolvimento Social, para nos acompanhar na entrega

do título.

- Procede-se à entrega do título.

Palavras do Sr. Fabio D’Amico
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Exmo. Sr. Deputado Eros Biondini, representando, nesta ocasião, o Exmo. Sr.

Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembleia Legislativa de Minas

Gerais; Exmo. Sr. Deputado Agostinho Patrús Filho, Secretário de Estado de

Desenvolvimento Social de Minas Gerais e autor do projeto de lei que me concedeu

esse honroso título, em cuja pessoa cumprimento todos os demais Deputados desta

Casa; demais autoridades presentes, amigos e colegas da Fiat; senhoras e senhores.

Em primeiro lugar, quero expressar a minha homenagem a este maravilhoso país e a

esta acolhedora terra, que é o Estado de Minas Gerais, ao qual cheguei para cumprir

um desafio profissional e do qual me tornei habitante. Agora, oficialmente sou

reconhecido como um dos seus cidadãos. Muito obrigado, Brasil. Muito obrigado,

Minas Gerais. Há dez anos - como o Deputado Agostinho Patrús Filho já mencionou

aqui - cheguei ao Brasil. O que me parece é que este país me conhece tão bem, que

quase clona o que sinto e o que falo. Como já disse, cheguei ao Brasil com minha

esposa e meu filho Tommaso há 10 anos. Pouco tempo depois, nasceu nosso

segundo filho, um mineirinho chamado Giovanni. Atualmente, em nossa casa, somos

dois mineiros para brigar, não mais um só. Então, fiquem tranquilos que estarei do

outro lado, sempre.

Falamos também da Fiat, de seus resultados e de seu crescimento no País junto ao

governo e ao Estado de Minas. A Fiat chegou aqui há 33 anos graças a duas pessoas

de grande visão. Temos de agradecer, de forma muito forte, ao Giovanni Agnelli e ao

Rondon Pacheco. Agradeço também ao Deputado Agostinho Patrús Filho pela sua

iniciativa e aproveito a oportunidade para fazer uma homenagem ao seu pai

Agostinho Patrús, que sempre foi um grande amigo pessoal e da Fiat, além de um

defensor das causas nobres do povo brasileiro.

História da família, história do Brasil, história do crescimento da Fiat no Brasil.

Trata-se de uma das maiores fábricas do mundo. De vez em quando, lembram-me

que há duas fábricas no mundo que têm grande capacidade - até o momento, pelo

menos. Este ano, veremos o que acontece. Graças às intervenções do governo,

conseguimos superar o problema da crise que atingiu o mundo inteiro e afetou o

mercado dos últimos dois meses do ano passado. No entanto, agora estamos a pleno

vapor novamente. Vende-se um carro a cada 20 segundos. Para sair uma pizza do
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forno, demora-se muito mais tempo. Um carro é bem diferente de uma pizza.

Conseguimos esse resultado graças às pessoas que estão aqui, às cadeias de

fornecedores que temos, ao sistema industrial de excelência e às pessoas que

moram e vivem no interior da fábrica.

Pessoas que sabem, no dia a dia, superar os próprios desafios. Pessoas que, a

cada dia, se superam. Essa é a verdadeira força da Fiat. Não são equipamentos, não

é dinheiro, não é investimento, mas as pessoas. Tenho de agradecer às pessoas com

as quais trabalho todos os dias.

Parece que o conhecimento sobre a minha pessoa é tão grande que me

identificaram como mineiro. Essa é a verdade. Falta ainda algo para dizer que uma

pessoa é mineira: o mineiro fala “uai”. Faltou essa expressão no meu discurso.

Identifico-me perfeitamente com a pessoa do mineiro não apenas nisso, mas também

na poesia citada pelo Deputado. Muito obrigado, novamente, ao Brasil. Muito

obrigado a Minas Gerais. Muito obrigado a todos vocês.

Apresentação Musical

O locutor - Neste instante, ouviremos os jovens do programa Árvore da Vida, que

interpretarão as músicas “O sole mio”, de Giovanni Capurro, com melodia de Eduardo

Di Capua, e “Cio da terra”, de Milton Nascimento e Chico Buarque de Hollanda.

O programa Árvore da Vida é uma iniciativa da Rede Fiat de Cidadania em prol do

desenvolvimento territorial da comunidade do Jardim Teresópolis, em Betim, e visa à

inclusão social de crianças e jovens, bem como de suas famílias, a partir de três eixos

de atuação: atividades socioeducativas, geração de trabalho e renda e fortalecimento

da comunidade.

- Procede-se à apresentação musical.

Palavras do Sr. Presidente

Exmo. Deputado Agostinho Patrus Filho, Secretário de Desenvolvimento Social,

autor do requerimento que deu origem a esta homenagem, neste ato representando o

Exmo. Sr. Aécio Neves, Governador do Estado. Quero cumprimentá-lo e parabenizá-

lo por esta homenagem tão especial, uma das mais especiais na 16ª Legislatura

desta Assembleia; engenheiro Fabio D´Amico, Diretor Industrial da Fiat Automóveis.

Quero cumprimentá-lo e parabenizá-lo, assim como a sua esposa, Sabrina Maganelli
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D´Amico, e seus filhos Tommaso e Giovanni. Esta homenagem é mais do que

merecida; Cel. João Ângelo Marrara, representando o Gen.-Div. José Mário Facioli,

Comandante da 4ª Região Militar; Sr. Giacomo Angelo Regaldo, Presidente da

Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio, Indústria e Artesanato de Minas Gerais; Sr.

José Eduardo de Lima Pereira, Presidente da Casa Fiat de Cultura; Sr. Valentino

Rizzioli, Vice-Presidente do Grupo Fiat; Deputado Ademir Lucas, que nos honra com

sua presença, demonstrando total apoio e consonância com esta linda homenagem.

Saúdo e homenageio o lindo projeto Árvore da Vida, parabenizando a expressão

dessas crianças que aqui se apresentaram.

Minhas senhoras e meus senhores, o engenheiro Fabio D’Amico, há dez anos

emprestando à Fiat Automóveis e ao Brasil seu talento e sua dedicação profissional,

vem contribuindo para estreitar ainda mais os tradicionais laços de amizade entre

Minas Gerais e a Itália. Receber em nosso meio este culto cidadão vindo da bela e

cosmopolita Roma é algo que nos aguça o distinto sentimento da hospitalidade.

Esse sentimento foi certamente acionado pelo interesse genuíno e pela natural

atenção demonstrados à nossa terra e ao nosso modo de ser por quem, como o Dr.

D’Amico, reflete, em um sobrenome tão peculiar, o sagrado compromisso da

amizade. Amizade que tem farta e espontaneamente oferecido, sempre de coração

aberto, a cada mineiro que o procura ou que tem a satisfação de privar de seu

agradabilíssimo convívio.

Afinal, tanta empatia entre Minas Gerais e o nobre Dr. D’Amico é fruto do sangue e

do entusiasmo peninsulares que há muito correm nas veias de nossa gente,

permanentemente predisposta ao congraçamento com esse povo tão comunicativo,

solidário e despido de preconceitos.

Belo Horizonte, em especial, tem sua origem ligada aos construtores italianos, que

nos deram desde pedreiros e mestres de obras a arquitetos e artistas responsáveis

pelas construções que hoje constituem o maior patrimônio cultural da cidade.

Simultaneamente, a economia da Região Metropolitana, ao atingir a magnitude

responsável pela vanguarda de nossa indústria e de nossas exportações, acusa o

considerável impulso trazido pela presença da Fiat. Toda uma cadeia produtiva

organizou-se em Minas, com uma ampla gama de fornecedores para a montadora,
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gerando à sua volta riqueza, emprego e desenvolvimento.

Por outro lado, tantos sobrenomes ilustres na vida mineira refletem uma imigração

secular que deu certo e triunfou em nosso ambiente. Na nossa mesa, nas arenas

esportivas, em nossos palcos, nas mais diversas modalidades artísticas, brilham as

marcas da tradição ítalo-mineira. Portanto são velhos laços, que, mais que uma

segura amizade, significam um sólido parentesco que propicia o acolhimento que

Fabio D’Amico soube conquistar junto a este povo montanhês. Nada mais natural,

pois, que sejam ressaltadas hoje as muitas qualidades humanas do Diretor para a

América Latina da Fiat Automóveis.

Todos aprendemos a admirar em sua pessoa o verdadeiro cavalheiro, que agrega a

sua grande gentileza uma insuspeita simplicidade, típica dos grandes espíritos.

Possivelmente, poucos indivíduos, por suas atitudes, fazem jus ao próprio nome.

D’Amico, para nós, significa a personalização da amizade desinteressada e generosa,

aquela que também se identifica com nossa terra e nossa maneira de ser. Ainda

admiramos neste jovem executivo uma história empresarial de sucesso e muita

competência, à qual jamais faltaram o dinamismo tenaz e o senso agudo do dever.

Além de seu importantíssimo trabalho em uma das empresas mais queridas do

Estado, ele nos encanta por cultivar os melhores valores humanitários e éticos, ao

mesmo tempo que faz da responsabilidade social uma das bandeiras de sua vida.

Saiba, ilustre engenheiro Fabio D’Amico, que sua passagem por estas plagas não

valeu uma simples página no livro construído pelos italianos em Minas. Pelo menos

um capítulo completo foi escrito, em elegante estilo, por um cidadão que sempre

praticou o diálogo com outros cidadãos, mostrando-se capaz de uma comunicação

fácil e transparente. Por tudo isso, esta Assembleia, que ecoa os anseios e a vontade

maior do povo, homenageia e abraça, com profundo carinho e enorme admiração,

nosso mais novo irmão. Parabéns, doutor Fabio D’Amico, filho ilustre e dileto de

Minas Gerais.

Agradecemos a presença de todos. Gostaríamos de dizer que é uma honra presidir

esta tão importante reunião, quando homenageamos e reconhecemos, como cidadão

mineiro, Fabio D’Amico. É uma honra também para mim ter, em meu sobrenome, em

meu sangue e em meu coração, as cores da Itália.
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Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos o agradecimento pela honrosa

presença e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para a

extraordinária de terça-feira, dia 8, 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 5/9/2009.). Levanta-se a

reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DAS COMISSÕES DE DIREITOS HUMANOS E DE

PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 17/4/2009

Às 9h15min, comparece no Plenário da Assembleia o Deputado André Quintão,

membro da Comissão de Participação Popular. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a reunião e informa que não há

ata a ser lida por se tratar da primeira reunião especial destas Comissões. A

Presidência esclarece que a reunião se destina a realizar debate público sobre os

povos indígenas de Minas Gerais e o acesso às políticas públicas. A Presidência

convida os Srs. Mezaque Silva de Jesus, Cacique da tribo pataxó e Coordenador do

Conselho dos Povos Indígenas - Copimg -; Waldemar Adilson Krenak, Administrador

Regional da Fundação Nacional do Índio - Funai - em Governador Valadares,

substituindo o Sr. Márcio Augusto Freitas de Meira, Presidente desse órgão; Crispim

Moreira, Secretário Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional; Douglas Krenak,

Coordenador do Copimg, e Luiz Antônio Chaves, advogado indigenista e Conselheiro

da Escola Superior Dom Helder Câmara, a tomar assento à mesa. A Presidência

passa a palavra aos convidados para que façam suas exposições. Abertos os

debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A

Presidência suspende a reunião. Reabertos os trabalhos, às 14 horas, o Deputado

Durval Ângelo assume a Presidência, registra a presença do Deputado André Quintão

e, em seguida, convida a Sra. Raquel Elizabete de Souza Santos, Subsecretária de

Desenvolvimento da Educação Básica, e os Srs. Altino Barbosa Neto, Chefe do

Distrito Sanitário Especial Indígena de Minas Gerais e Espírito Santo, representando
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o Sr. Ronaldo Cerqueira Lima, Coordenador Regional da Fundação Nacional de

Saúde - Funasa (substituto); Edilson Vitorelli Diniz Lima, Procurador da República no

Município de Governador Valadares; José Nunes de Oliveira e Onédio Fagundes,

respectivamente, Prefeitos Municipais de São João das Missões e Bertópolis; Rodrigo

Filgueira de Oliveira, Promotor de Justiça do Centro de Apoio Operacional das

Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos, de Apoio Comunitário e de

Conflitos Agrários - CAO-DH -, e Ivan Pankararu, Cacique dessa tribo e Coordenador

do Copimg, a tomar assento à mesa. A Presidência passa a palavra aos convidados

para que façam suas exposições. O Deputado Durval Ângelo passa a Presidência ao

Deputado André Quintão. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme

consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e dos demais participantes,

convoca os membros das Comissões para a próxima reunião, conforme edital a ser

publicado, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2009.

Durval Ângelo, Presidente - Antônio Genaro - Vanderlei Miranda.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 19.219, EM

26/8/2009

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana Maria

Resende e os Deputados Carlin Moura e Tenente Lúcio, membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, a Presidente “ad hoc”, Deputada Ana Maria

Resende, declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida por se tratar da

primeira reunião da Comissão. A Presidência informa que a reunião se destina a

eleger o Presidente e o Vice-Presidente da Comissão e a designar o relator da

matéria. A seguir, determina a distribuição das cédulas de votação devidamente

rubricadas e convida o Deputado Tenente Lúcio para atuar como escrutinador. Feita a

apuração dos votos, verifica-se a eleição, para Presidente, da Deputada Ana Maria

Resende e, para Vice-Presidente, do Deputado Carlin Moura, ambos com três votos.

A seguir, a Presidência designa como relatora da matéria a Deputada Gláucia

Brandão. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
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parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião com edital

a ser publicado, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de setembro de 2009.

Ana Maria Resende, Presidente - Gláucia Brandão - Tenente Lúcio.

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO

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

31/8/2009

Às 13h45min, comparece na Sala das Comissões o Deputado André Quintão,

membro da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado André Quintão, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da

reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelo Presidente. A

Presidência informa que a reunião se destina a comemorar, em audiência pública, o

Dia do Nutricionista, e a discutir e votar proposições da Comissão. A Presidência

interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir as Sras. Rosane Maria Nascimento da

Silva, Presidente do Conselho Federal de Nutricionistas, e Elke Stedefeldt, Diretora

da Asbran, representando Márcia Fidélis, Presidente da Associação Brasileira de

Nutrição - Asbran -; e os Srs. Élido Bonomo, Presidente do Conselho Regional de

Nutricionistas - 9ª Região, e Romero Alves Teixeira, Professor da Universidade

Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM -, os quais são convidados a

tomar assento à mesa. O Presidente, autor do requerimento que deu origem ao

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

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

conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2009.

Eros Biondini, Presidente - Carlin Moura - Duarte Bechir.

ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

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

1º/9/2009



____________________________________________________________________________
502

Às 14 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Leite e

Rômulo Veneroso, membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o

Deputado Ruy Muniz. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João

Leite, declara aberta a reunião, dá a ata da reunião anterior por aprovada e solicita ao

membro da Comissão presente que a subscreva. A Presidência informa que a

reunião se destina a debater com a comunidade e autoridades a segurança pública

no Município de Montes Claros e região. A Presidência interrompe a 1ª Parte da

reunião para ouvir os Srs. Alceu José Torres Marques, Procurador-Geral de Justiça;

Fernando Antônio Bonhsack, Delegado-Chefe da Polícia Federal de Montes Claros,

representando Jerry Antunes de Oliveira, Superintendente Regional do Departamento

de Polícia Federal em Minas Gerais; Antônio Fábio Gonçalves Martins, Inspetor da

Polícia Rodoviária Federal, representando Waltair Vasconcelos Sobrinho,

Superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais; Roberto Rocha

Tross, Coordenador Especial da Juventude, representando o Deputado Gustavo de

Faria Dias Corrêa, Secretário de Estado de Esportes e da Juventude; Ten. Cel. Milton

Rodrigues Abreu, Subcomandante da 11ª RPM, representando o Cel. PM Renato

Vieira de Souza, Comandante-Geral da PMMG; José Messias Sales Alves, Delegado

Regional da Polícia Civil, representando Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe de

Polícia Civil do Estado de Minas Gerais; Luiz Tadeu Leite, Prefeito de Montes Claros;

José Benedito, Prefeito de Janaúba; Atos Mameluque, Presidente da Câmara

Municipal de Montes Claros; e Sras. Marina Fonseca Mota de Matos, Coordenadora

Regional da Defensoria Pública de Montes Claros, representando Belmar Azze

Ramos, Defensor Público-Geral, e Roberta Albanita, Subsecretária de Estado de

Assistência Social, representando o Deputado Agostinho Patrús Filho, Secretário de

Estado de Desenvolvimento Social, que são convidados a tomar assento à mesa. O

Presidente, como coautor do requerimento que deu origem ao debate, tece suas

considerações iniciais. Logo após, concede a palavra ao Deputado Rômulo Veneroso,

coautor do requerimento, para suas considerações. Ato contínuo, 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
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da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2009.

João Leite, Presidente - Tenente Lúcio - Padre João.

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 1º/9/2009

Às 15h30min, 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 a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão. O Presidente acusa o recebimento das seguintes

proposições, em turno único, para as quais designou os relatores citados a seguir:

Projetos de Lei nºs 3.560/2009 (Deputado Domingos Sávio) e 3.597/2009 (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. Após

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

Projetos de Lei nºs 3.502 e 3.503/2009 (relator: Deputado Carlos Gomes) e

3.548/2009 (relator: Deputado Chico Uejo). Submetidos a votação, cada um por sua

vez, são aprovados os Requerimentos nºs 4.409 a 4.411/2009. 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 do Deputado Gil Pereira, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado, ao Secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e ao

Presidente da Ruralminas pedido de providências para a instalação de um escritório

dessa Fundação em Montes Claros; da Deputada Ana Maria Resende (2), em que

solicita seja realizada audiência pública em Taiobeiras para debater a criação do Selo

Requeijão do Alto Rio Pardo e a fabricação do doce de marmelo nessa região; e seja
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realizada audiência pública para debater o Decreto Federal nº 6.660, de 2008, que

regulamentou a Lei Federal nº 11.428, de 2006, e enquadrou a mata seca do Norte

de Minas como integrante do bioma mata atlântica; e dos Deputados Vanderlei

Jangrossi, Chico Uejo e Carlos Gomes (3), em que solicitam seja encaminhado à

Emater-MG pedido de informações sobre os valores recebidos por essa empresa, por

meio de convênio com o Incra, para a prestação de assistência técnica, social e

ambiental ao Projeto de Assentamento Betinho, em Bocaiuva; seja encaminhada ao

Delegado do Ministério do Desenvolvimento Agrário no Estado, ao Presidente da

Companhia Nacional de Abastecimento - Conab -, ao Superintendente Regional do

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, à Secretária de Educação, ao

Secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e ao Presidente do Fundo

Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - cópia das notas taquigráficas

relativas à fala do representante da empresa DuPont do Brasil, na reunião desta

Comissão em 25/8/2009, sobre a tecnologia de embalagens flexíveis para alimentos

denominada "pouch"; e seja realizada reunião com convidados para debater a

questão do seguro e do crédito rurais. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de setembro de 2009.

Vanderlei Jangrossi, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Paulo Guedes.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.911/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Getúlio Neiva, o projeto de lei em tela visa a declarar de

utilidade pública a Organização de Integração Social e Comunitária – Oisc –, com

sede no Município de Teófilo Otôni.

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 1.911/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Organização de Integração Social e Comunitária – Oisc –, com sede no Município de

Teófilo Otôni, que possui como finalidade realizar obras e ações tendo em vista a

melhoria da qualidade de vida da população local.

Com esse propósito, desenvolve atividades recreativas, sociais, culturais,

assistenciais e educacionais; combate a fome e a pobreza; promove ações em favor

da família, da maternidade, das crianças e dos idosos; presta orientação sobre a

preservação do meio ambiente e o desenvolvimento sultentável; promove o

desenvolvimento econômico e social.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.911/2007,

em turno único.

Sala das Comissões, 9 de setembro de 2009.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.534/2009

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Rêmulo Aloíse, 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 proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a este órgão colegiado

deliberar conclusivamente sobre a matéria, nos termos do art. 103, I, “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, que tem
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como finalidade a disseminação da arte e da cultura.

Na consecução de seu objetivo, entretém e instrui a população em geral por meio

de eventos que promovem a informação e o conhecimento e, em particular, fomenta a

educação, a cultura e as artes. Protege o meio ambiente, o folclore e o patrimônio

artístico da região.

Dessa maneira, a instituição coopera com o aprimoramento cultural da comunidade

e, por isso mesmo, torna-se merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.534/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 10 de setembro de 2009.

Vanderlei Jangrossi, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.560/2009

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais do Município de Serranos e

Região, com sede no Município de Serranos.

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 o

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.560/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Produtores Rurais do Município de Serranos e Região, com sede no Município de

Serranos, que tem como objetivo desenvolver atividades que possam contribuir para

o fomento e a racionalização das explorações agropecuárias, visando ao

fortalecimento econômico e social dos seus associados.

Para a consecução de seus objetivos, a entidade pode adquirir ou alugar imóveis

para instalações administrativas e tecnológicas, de apoio à produção e à sua guarda,

e conservação. Negocia a compra de insumos, especialmente fertilizantes, calcários,
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sementes e rações.

Além disso, presta aos seus associados assistência médica e odontológica;

promove atividades de cunho educativo, cultural e recreativo; firma convênios com

órgãos públicos e privados para subsidiar suas iniciativas.

Esclareça-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem por finalidade adequar o nome da entidade ao registrado 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 3.560/2009,

em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 9 de setembro de 2009.

Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.579/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em tela visa a declarar de

utilidade pública o Instituto de Acolhimento e Recuperação Eterna Misericórdia –

Iarem –, 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 3.579/2009 pretende declarar de utilidade pública o Instituto de

Acolhimento e Recuperação Eterna Misericórdia – Iarem –, com sede no Município de

Lavras, entidade sem fins lucrativos que tem por escopo prestar assistência às

pessoas em situação de vulnerabilidade e exclusão social. Com esse propósito,

ampara em regime de internato pessoas abandonadas, portadoras de limitação física

ou mental em situação de vulnerabilidade, proporcionando-lhes as condições básicas



____________________________________________________________________________
508

para a sobrevivência digna; mantém programas de recuperação e formação

profissional para dependentes químicos; promove mutirões de ajuda em bairros

carentes, fazendo a distribuição de alimento, vestuário e outros itens de primeira

necessidade.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.579/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 9 de setembro de 2009.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.580/2009

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 de Jesus e Maria - Ajema -, com sede no Município de

Almenara.

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 o projeto, conforme preceitua o art. 103, I,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.580/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Jesus e Maria - Ajema -, com sede no Município de Almenara, 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, da gestante, da criança, do

jovem e do idoso, por meio da implantação e gerenciamento de infraestrutura

comunitária de saneamento básico, saúde e 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
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assistência aos mais necessitados e combate a fome, a miséria, a exclusão social e a

violência; e realiza eventos culturais, recreativos e esportivos, objetivando o bem-

estar e o lazer da 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 3.580/2009,

em turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 9 de setembro de 2009.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.581/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria da Deputada Gláucia Brandão, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Obra Social da Paróquia São Francisco de Assis, 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 o projeto, conforme preceitua o art. 103, I,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.581/2009 pretende declarar de utilidade pública a Obra Social

da Paróquia São Francisco de Assis, com sede no Município de Ribeirão das Neves,

que tem como finalidade prestar assistência gratuita a crianças, adolescentes e

adultos carentes moradores da localidade.

Na consecução de seu propósito, desenvolve ações nas áreas da cultura, da

educação e do lazer, oferece cursos profissionalizantes buscando a inserção dos

seus associados no mercado de trabalho e promove o desenvolvimento físico,

mental, moral e espiritual da criança e do adolescente, objetivando complementar a

ação da família e da sociedade.

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 3.581/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 9 de setembro de 2009.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.597/2009

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares da Comunidade de

Urucânia, com sede no Município de Urucânia.

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 o projeto, conforme preceitua o art. 103, I,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.597/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Agricultores Familiares da Comunidade de Urucânia, com sede no Município de

Urucânia, que tem como finalidade congregar órgãos e pessoas físicas interessadas

em melhorar as condições socioeconômicas da comunidade; atender aos interesses

dos produtores rurais por meio da implementação de formas de cooperação na

produção e comercialização dos bens; promover programas de aperfeiçoamento

profissional; incentivar a troca de experiência no setor agropecuário.

Além disso, desenvolve ações voltadas à proteção da saúde da família, da

gestante, da criança e do idoso; combate a fome e a pobreza; orienta sobre a

preservação do meio ambiente; promove atividades nas áreas de educação, cultura,

esporte e lazer; oferece assistência médica e odontológica aos associados.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.597/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 9 de setembro de 2009.
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Chico Uejo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.601/2009

Comissão de Saúde

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.

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 3.601/2009 pretende declarar de utilidade pública o Clube dos

Doadores de Sangue de Muzambinho, com sede no Município de Muzambinho, que

tem como finalidade arregimentar pessoas para a doação de sangue.

Para alcançar seu objetivo, a entidade organiza e mantém modalidades esportivas

no intuito de reunir pessoas para estimular a doação de sangue e, ao mesmo tempo,

procura coordenar e viabilizar a ida de doadores aos postos públicos regionais de

coleta para abastecer o banco de sangue da Santa Casa de Misericórdia do

Município de Muzambinho.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.601/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 10 de setembro de 2009.

Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.603/2009

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Almir Paraca, o projeto de lei em tela visa declarar de utilidade

pública a Associação Comunitária Cultural e Filantrópica de Douradoquara – ACFD –,
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com sede no Município de Douradoquara.

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 3.603/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária Cultural e Filantrópica de Douradoquara – ACFD –, com sede no

Município de Douradoquara, que possui como finalidade precípua a difusão da arte,

da música, do esporte e do civismo. Na consecução de suas metas, busca parceria

junto a órgãos públicos, empresas e entidades, para aquisição de conhecimentos

técnicos que propiciem a execução e avaliação de projetos e programas que visem à

melhoria de vida da comunidade.

As suas atividades têm por objetivo a promoção humana e a melhor convivência

entre os seus associados e a comunidade, razão pela qual a instituição é merecedora

do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.603/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 10 de setembro de 2009.

Getúlio Neiva, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 53/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa por meio da

Mensagem nº 376/2009, o projeto de lei complementar em epígrafe altera a Lei nº

5.301, de 16/10/1969, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas

Gerais, e a Lei Complementar nº 95, de 17/1/2007, que altera essa lei.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 2/7/2009, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 102, III, “a”,
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combinado com o art. 192, do Regimento Interno.

Por meio da Mensagem nº 397/2009, o Governador do Estado encaminhou a esta

Casa emenda à proposição em tela, cujas medidas propostas serão apresentadas

oportunamente.

Preliminarmente, cabe a esta Comissão analisar a matéria quanto aos seus

aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, estando o parecer

fundamentado nos termos seguintes.

Fundamentação

A proposição em análise tem por escopo, precipuamente, dispor sobre a concessão

do Adicional de Desempenho - ADE - ao militar da ativa. Para tanto, acrescenta, por

meio do seu art. 1º, os arts. 59-A, 59-B, 59-C, 59-D e 59-E ao Estatuto dos Militares.

A proposta tem fulcro na Constituição do Estado, especialmente no art. 31, que,

com a alteração feita pela Emenda à Constituição nº 57, de 2003, passou a prever, de

forma expressa, o pagamento do ADE como forma de valorizar o servidor público e

de estimular a sua produtividade e eficiência no desempenho de suas funções.

A referida emenda à Constituição, juntamente com a legislação editada no ano de

2003, implementou uma reforma administrativa no âmbito do Estado. Na ocasião,

incluiu-se, na Carta mineira, dispositivo que vedou o recebimento de qualquer

adicional que levasse em conta somente o tempo de serviço, com o objetivo de que o

servidor passasse a ser valorizado e recompensado financeiramente pelo

desempenho e pela produtividade.

O ADE já foi instituído no âmbito dos Poderes Executivo e Legislativo e do

Ministério Público e está na iminência de o ser no âmbito do Poder Judiciário,

porquanto tramita nesta Casa o Projeto de Lei nº 2.968/2009, que dispõe sobre a

matéria.

Cumpre ressaltar que a Lei nº 14.693, de 30/7/2003, que instituiu o Adicional de

Desempenho - ADE - no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do

Poder Executivo, estabelece, no seu art. 4º, o seguinte:

“Art. 4º - No cálculo do ADE dos membros da Polícia Civil, da Polícia Militar, do

Corpo de Bombeiros Militar, serão observadas as características e peculiaridades das

respectivas atividades, constantes de suas leis orgânicas”.
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Nesse passo, a proposição em análise tem o propósito de introduzir no Estatuto dos

Militares o Adicional de Desempenho - ADE. Não obstante isso, cumpre salientar, por

ser oportuno, que o Poder Executivo baixou o Decreto nº 44.889, de 8/9/2008, que

regulamenta a concessão do Adicional de Desempenho - ADE - aos integrantes das

instituições militares do Estado.

Nos termos da proposição, o ADE constitui vantagem remuneratória, com valor

determinado a cada ano, de acordo com a Avaliação de Desempenho Individual - ADI

-, concedida mensalmente ao militar que tenha ingressado nas instituições militares

estaduais após 16/7/2003, data da publicação da Emenda à Constituição nº 57, que

vedou o recebimento do quinquênio aos servidores que ingressassem no serviço

público estadual após essa data. Poderá também perceber o ADE o militar que tiver

ingressado nas instituições militares estaduais antes da publicação da referida

emenda à Constituição, desde que faça opção expressa e irretratável pelo ADE,

conforme previsto no art. 115 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da

Constituição do Estado, substituindo pelo ADE as vantagens por tempo de serviço

que tenha direito a receber. Ressalte-se, por ser oportuno, que, segundo a

proposição, a partir da data da opção pelo ADE, não serão concedidas novas

vantagens por tempo de serviço ao militar, asseguradas aquelas já concedidas.

O projeto prevê, ainda, que o militar poderá utilizar o período anterior à sua opção

pelo ADE, o qual será considerado de desempenho satisfatório, salvo o período já

computado para obtenção de adicional por tempo de serviço na forma de quinquênio.

Os requisitos para o recebimento do ADE são os seguintes: ter estabilidade, nos

termos do art. 7º do Estatuto, ou seja, ter sido considerado estável após três anos de

efetivo serviço no cargo, mediante Avaliação de Desempenho Individual - ADI -;

possuir número de resultados satisfatórios na ADI.

Nos termos da proposição, considera-se satisfatório o resultado igual ou superior a

70% na ADI.

Impõe-se ressaltar que, para a Avaliação de Desempenho Individual - ADI -, a

proposição estabelece que devem ser considerados os seguintes fatores: a Avaliação

Anual de Desempenho e Produtividade - AADP -; o conceito disciplinar; e o

aprimoramento profissional do militar.
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Ainda segundo o projeto, o período anual considerado para aferição da ADI terá

início no dia e no mês do ingresso do militar ou no dia da sua opção pelo sistema de

ADE.

Nos termos da proposição, o cálculo do ADE é feito mediante a multiplicação do

percentual da remuneração básica do militar, definido nos incisos I a VII do “caput” do

seu art. 59-C, pela centésima parte do resultado obtido na ADI no ano de cálculo do

ADE. Exemplificando, um militar que obteve três resultados satisfatórios em ADIs fará

jus ao recebimento de um percentual mensal de 6% sobre a remuneração básica

(inciso I do art. 59-C do projeto em tela). Ao obter cinco avaliações satisfatórias, o

percentual passará a ser de 10%, segundo o inciso II do mesmo artigo. O limite

máximo do percentual do ADE sobre a remuneração básica é de 60% no caso de o

militar obter 30 avaliações de desempenho satisfatórias.

A proposição deixa claro que o valor do ADE percebido pelo militar não será

cumulativo, devendo ser substituído pelo valor do ADE apurado anteriormente.

É relevante destacar que, na hipótese de uma avaliação individual insatisfatória, o

militar terá assegurada a continuidade do ADE já percebido no percentual adquirido.

Cuida, ainda, o projeto das hipóteses de afastamento do militar, correspondente ao

período que lhe será computado para fins de percepção do ADE. Todavia, faltou na

proposição o total de dias de afastamento para a aplicação da regra prevista, razão

pela qual apresentamos, na conclusão deste parecer, uma emenda prevendo o

quantitativo de dias correspondente ao período de afastamento, tomando por base o

disposto no § 7º do art. 3º do Decreto nº 44.889, de 8/9/2008, que estabelece o

afastamento por mais de 120 dias.

Finalmente, a respeito das regras previstas para fins de incorporação do ADE aos

proventos do militar, cumpre observar que, à luz das disposições constitucionais, o

militar tem direito a legislação específica e peculiar em tudo o que se refira aos seus

direitos e deveres, incluindo o seu regime previdenciário.

Não obstante isso, é importante salientar que o regime previdenciário especial dos

militares teve repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, em

recurso extraordinário em que se discute desconto previdenciário de servidor militar

aposentado do Estado, nos seguintes termos:
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“Decisão: O Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral da questão

constitucional suscitada.

(...)

A questão constitucional suscitada apresenta relevância do ponto de vista jurídico,

uma vez que a definição acerca do regime previdenciário aplicável aos militares

norteará o julgamento de inúmeros processos similares a este.

(...)

Por fim, com base nos motivos já expostos e tendo em vista o numeroso

contingente de militares interessados na resolução desta demanda, verifico que a

questão constitucional trazida aos autos ultrapassa o interesse subjetivo das partes

que atuam no presente feito.

(...)” (RE 596.701-RG/MG).

Nesse passo, cumpre-nos, agora, ressaltar que o projeto não encontra óbice

constitucional à sua tramitação. A regra de iniciativa está sendo observada, uma vez

que a alínea “b” do inciso III do art. 66 da Constituição do Estado atribui ao

Governador do Estado a iniciativa privativa para propor leis versando sobre a fixação

da remuneração dos cargos e funções públicas da administração direta, autárquica e

fundacional, observados os parâmetros da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Outrossim, a proposição em exame também deve-se adequar à Lei de

Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar Federal nº 101, de 4/5/2000 -, pois a

implementação das medidas nela consignadas acarretará aumento de despesa com

pessoal. Com efeito, a LRF conceitua, em seu art. 18, despesa com pessoal e

estabelece limites para os referidos gastos nos arts. 19 e 20. No caso do Poder

Executivo, o limite de gastos com pessoal é de 40,9% da receita corrente líquida, nos

termos do referido art. 20.

O art. 16 da LRF exige, ainda, que qualquer ato que acarrete aumento de despesa

seja acompanhado da estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em

que deve entrar em vigor e nos dois exercícios subsequentes, bem como de

declaração do ordenador de despesa de que o aumento pretendido tem adequação

orçamentária e financeira à Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano

Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
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A esse respeito, informamos que, por meio do Ofício nº 755/2009, encaminhado a

esta Casa pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, foi apresentado

relatório contendo dados sobre o impacto orçamentário-financeiro do pagamento do

ADE. Tais dados serão, no momento oportuno, analisados pela Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Finalmente, vislumbramos a necessidade de apresentar algumas emendas que

aprimoram a proposição quanto à técnica legislativa e propõem adequações ao

Estatuto dos Militares.

Primeiramente, faz-se necessário introduzir no Estatuto dos Militares, notadamente

no art. 59, que trata das vantagens atribuídas aos militares, o instituto do ADE, que

será objeto da Emenda nº 1.

A Emenda nº 2 aprimora a redação do art. 1º da proposição, o qual acrescenta ao

Estatuto dos Militares os arts. 59-A a 59-E, mantendo, entretanto, todo o seu

conteúdo.

A Emenda nº 3, também em busca da boa técnica legislativa, transforma o disposto

no art. 59-E em inciso do art. 186 do Estatuto, dando mais clareza e objetividade ao

comando da norma que propõe.

A Emenda nº 4, com propriedade e atendendo à solicitação do Governador do

Estado, corrige erro material consubstanciado no art. 3º da proposição, referente à

promoção das praças.

A Emenda nº 5, cujo teor é objeto da emenda do Governador, propõe a supressão

do art.º 5º.

As Emendas nºs 6 a 12, as quais julgamos terem respaldo jurídico-constitucional,

pois decorrem da aplicação dos princípios que regem a administração pública,

especialmente os da moralidade e razoabilidade, abrangem alguns aspectos da

carreira militar, destacando-se, entre eles, a disponibilidade do militar para o serviço

público, a qualquer hora do dia ou da noite, nos termos do art. 15 do Estatuto e a

comprovada vocação para o oficialato mediante a aprovação no Curso de Formação

de Oficiais - CFO.

Conclusão

Concluímos, pois, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de
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Lei Complementar nº 53/2009 com as Emendas nºs 1 a 12, apresentadas a seguir:

EMENDA Nº 1

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. ... - Fica acrescentada ao inciso I do art. 59 da Lei nº 5.301, de 16 de outubro

de 1969, a seguinte alínea “e”:

“Art. 59 - (...)

e) Adicional de Desempenho - ADE -;”.”.

EMENDA Nº 2

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - A Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, fica acrescida dos seguintes

arts. 59-A, 59-B, 59-C e 59-D:

“Art. 59-A - O Adicional de Desempenho - ADE - constitui vantagem remuneratória,

concedida mensalmente ao militar que tenha ingressado nas instituições militares

estaduais após a publicação da Emenda à Constituição nº 57, de 15 de julho de 2003,

ou que tenha feito a opção prevista no art. 115, do Ato das Disposições Transitórias

da Constituição do Estado, e que cumprir os requisitos estabelecidos no art. 59-B.

§ 1º - O valor do ADE será determinado a cada ano, levando-se em conta o número

de Avaliações de Desempenho Individual - ADIs - satisfatórias obtidas pelo militar,

nos termos desta lei.

§ 2º - O militar da ativa, ao manifestar a opção de que trata o “caput”, fará jus ao

ADE a partir do exercício subsequente, observados os requisitos previstos nesta lei.

§ 3º - A partir da data da opção pelo ADE, não serão concedidas novas vantagens

por tempo de serviço ao militar, asseguradas aquelas já concedidas.

§ 4º - O militar poderá utilizar o período anterior à sua opção pelo ADE, que será

considerado de desempenho satisfatório, salvo o período já computado para

obtenção de adicional por tempo de serviço na forma de quinquênio.

§ 5º - O somatório de percentuais de ADE e de adicionais por tempo de serviço na

forma de quinquênio ou trintenário não poderá exceder a 90% (noventa por cento) da

remuneração básica do militar.

Art. 59-B - São requisitos para a obtenção do ADE:

I - a estabilidade do militar, nos termos do art. 7º; e
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II - o número de resultados satisfatórios obtidos pelo militar na ADI.

§ 1º - Para fins do disposto no inciso II do “caput”, considera-se satisfatório o

resultado igual ou superior a 70% (setenta por cento).

§ 2º - O período anual considerado para aferição da ADI terá início no dia e mês do

ingresso do militar nas instituições militares estaduais ou de sua opção pelo ADE.

§ 3º - Na ADI serão considerados como fatores de avaliação:

I - a Avaliação Anual de Desempenho e Produtividade - AADP -;

II - o conceito disciplinar; e

III - o aprimoramento profissional do militar.

§ 4º - A regulamentação da ADI poderá ser delegada ao Comandante-Geral da

instituição militar estadual.

Art. 59-C - Os valores máximos do ADE correspondem a um percentual da

remuneração básica do militar, estabelecido conforme o número de desempenhos

satisfatórios por ele obtidos na ADI, assim definidos:

I - para três desempenhos satisfatórios: 6% (seis por cento);

II - para cinco desempenhos satisfatórios: 10% (dez por cento);

III - para dez desempenhos satisfatórios: 20% (vinte por cento);

IV - para quinze desempenhos satisfatórios: 30% (trinta por cento);

V - para vinte desempenhos satisfatórios: 40% (quarenta por cento);

VI - para vinte e cinco desempenhos satisfatórios: 50% (cinquenta por cento);

VII - para trinta desempenhos satisfatórios: 60% (sessenta por cento).

§ 1º - O valor do ADE a ser pago ao militar será calculado por meio da multiplicação

do percentual de sua remuneração básica definido nos incisos I a VII do “caput” pela

centésima parte do resultado obtido na ADI no ano de cálculo do ADE.

§ 2º - O servidor que fizer jus à percepção do ADE continuará percebendo o

adicional no percentual adquirido, até atingir o número de resultados satisfatórios de

ADI necessários para alcançar o nível subsequente definido nos incisos do “caput”

deste artigo.

§ 3º - O valor do ADE percebido pelo militar não será cumulativo, devendo substituir

o valor do ADE apurado anteriormente.

§ 4º - O militar que não for avaliado por estar totalmente afastado de suas
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atividades por mais de cento e vinte dias devido a problemas de saúde terá o

resultado de sua ADI fixado em 70% (setenta por cento), enquanto perdurar esta

situação.

§ 5º - Se o afastamento previsto no § 4º for decorrente de acidente de serviço ou

moléstia profissional, o militar permanecerá com o resultado da sua última ADI, se

este for superior a 70% (setenta por cento).

§ 6º - Ao militar afastado parcialmente do serviço, dispensado por problemas de

saúde, serão asseguradas, pelo Comandante-Geral da instituição militar estadual,

condições especiais para a realização da ADI, observadas suas limitações.

§ 7º - O militar afastado do exercício de suas funções por mais de cento e vinte

dias, contínuos ou não, durante o período anual considerado para a ADI, não será

avaliado quando o afastamento for devido a:

I - licença para tratar de interesse particular, sem vencimento;

II - ausência, extravio ou deserção;

III - privação ou suspensão de exercício de cargo ou função, nos casos previstos

em lei;

IV - cumprimento de sentença penal ou de prisão judicial, sem exercício das

funções; ou

V - exercício de cargo público civil temporário.

Art. 59-D - O militar, ao ser transferido para a inatividade, terá incorporado aos seus

proventos o ADE correspondente a um percentual da sua remuneração básica,

estabelecido conforme o número de desempenhos satisfatórios por ele obtidos nas

ADIs, respeitados os seguintes percentuais máximos:

I - para trinta resultados satisfatórios: até 70% (setenta por cento);

II - para vinte e nove resultados satisfatórios: até 66% (sessenta e seis por cento);

III - para vinte e oito resultados satisfatórios: até 62% (sessenta e dois por cento);

IV - para vinte e sete resultados satisfatórios: até 58% (cinquenta e oito por cento);

V - para vinte e seis resultados satisfatórios: até 54% (cinquenta e quatro por

cento);

§ 1º - O valor do ADE a ser incorporado aos proventos do militar na sua

transferência para a inatividade será calculado por meio da multiplicação do
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percentual definido nos incisos I a V do “caput” pela centésima parte do resultado da

média aritmética simples das ADIs satisfatórias obtidas durante sua carreira.

§ 2º - Para fins de incorporação aos proventos dos militares que não alcancem o

número de resultados satisfatórios definidos nos incisos I a V do “caput”, o valor do

ADE será calculado pela média aritmética das últimas sessenta parcelas do ADE

percebidas anteriormente à sua transferência para a inatividade ou à instituição da

pensão.”.

EMENDA Nº 3

Acrescente-se onde convier:

“Art. ... - O inciso VI do art. 186 da Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 186 - (...)

VI - resultado igual ou superior a 60%(sessenta por cento) na Avaliação Anual de

Desempenho e Produtividade - AADP.”.”

EMENDA Nº 4

No parágrafo único do art. 15 da Lei Complementar nº 95, de 2007, a que se refere

o art. 3º, substitua-se a expressão “2º-Sargento” por “1º-Sargento”.

EMENDA Nº 5

Suprima-se o art. 5º.

EMENDA Nº 6

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

Art. ... - O disposto no art. 240-A da Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969,

acrescentado pelo art. 10 da Lei Complementar nº 95, de 17 de janeiro de 2007, se

aplica aos militares que cometeram a deserção a partir do dia 17 de abril de 2007.

EMENDA Nº 7

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. ... - Ficam revogados os incisos III, VIII e IX do art. 203 da Lei nº 5.301, de 16

de outubro de 1969.”.

EMENDA Nº 8

O inciso I do art. 203 da Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969 passa a vigorar

com a seguinte redação:
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“Art. 203 - (...)

I - estiver cumprindo sentença penal.”.

EMENDA Nº 9

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. ... - A carga horária semanal de trabalho dos ocupantes de cargos das

carreiras de que trata a Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, é de quarenta horas,

ficando as horas excedentes registradas num banco de horas, sendo facultado o

pagamento em espécie ou a compensação das horas que excederem a jornada, a ser

definido em regulamento.”.

EMENDA Nº 10

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. ... - O parágrafo único do art. 191 da Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 191 - (...)

Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica aos discentes de cursos de

formação.”.”

EMENDA Nº 11

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. ... - O inciso I do § 1º do art. 184 da Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 184 - (...)

I - ao posto de Tenente-Coronel, sucessivamente, a partir do décimo nono ano a

contar do ano-base, 1/5 (um quinto) dos Majores existentes na turma e por

antiguidade no 25º (vigésimo quinto) ano a contar do ano base.”.”

EMENDA Nº 12

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. ... - O inciso I do § 2º do art. 213 da Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 213 - (...)

I - à graduação de Subtenente, sucessivamente, a partir do décimo nono ano a

contar do ano-base, 1/5 (um quinto) dos 1º-Sargentos existentes na turma e por
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antiguidade no 25º (vigésimo quinto) ano a contar do ano base.”.”

Sala das Comissões, 8 de setembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Ronaldo Magalhães -

Padre João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 413/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em epígrafe

estabelece critérios para a distribuição dos recursos estaduais destinados ao

transporte escolar e dá outras providências.

Preliminarmente, a proposição foi examinada pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua constitucionalidade, juridicidade e legalidade na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentou. Em seguida, o projeto foi encaminhado à

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática, que perdeu o prazo para

a emissão do parecer.

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

A proposição em comento estabelece critérios para a distribuição dos recursos

estaduais destinados ao transporte escolar. Segundo o autor, é necessário instituir

critérios que promovam a distribuição mais justa dos recursos.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela

constitucionalidade e legalidade da proposição, na forma do Substitutivo n° 1, que

excluiu do âmbito do projeto os recursos transferidos aos Municípios por meio do

Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE -, os quais devem

observar o critério previsto na Lei Federal n° 10.8 80, de 2004.

A Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática perdeu o prazo para a

emissão do parecer.

Em análise do assunto, destaca-se que a Lei Federal n° 10.880, de 2004,

instituidora do PNATE, no seu art. 2°, § 1°, estabe lece que o cálculo do montante de

recursos financeiros a serem repassados terá como base o número de alunos da



____________________________________________________________________________
524

educação básica pública residentes em área rural que utilizem transporte escolar e os

dados oficiais do censo escolar. Os demais critérios a serem utilizados para a

transferência de recursos são estabelecidos, a cada exercício financeiro, pelo

Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

No nível estadual, o Decreto n° 44.279, de 2006, es tabelece que o programa

estadual de transporte escolar será desenvolvido pela Secretaria de Estado de

Educação em regime de cooperação com os Municípios mineiros e que os critérios de

repasse serão estabelecidos anualmente pela mesma Secretaria, de acordo com a

disponibilidade orçamentária anual.

Segundo dados divulgados no “site” oficial da Secretaria de Estado de Educação

para o exercício de 2007 e 2008, os critérios utilizados para a definição do valor “per

capita” em cada Município variaram de acordo com o número de alunos da rede

estadual transportados da área rural registrados no censo escolar de 2007, com a

extensão territorial do Município e com a diferença entre o número de alunos

transportados pertencentes à rede estadual e à municipal.

Considerando que Minas Gerais é o Estado brasileiro com maior número de

Municípios, os quais se caracterizam por uma ampla diversidade demográfica,

econômica, financeira e geográfica, conclui-se que o estabelecimento de critérios

fixos e padronizados de transferência de recursos para o transporte escolar

prejudicaria a sua justa distribuição aos Municípios. As peculiaridades de cada região

devem ser observadas, considerando-se que tais condições não são estáticas,

alterando-se no decorrer do tempo. Assim, a legislação estadual deve permitir a

flexibilização dos critérios, pois estes visam ao atendimento das necessidades reais

de cada municipalidade.

Por esse motivo, apresentamos o Substitutivo n° 2, com vistas a adequar os

critérios propostos no projeto de lei aos efetivamente utilizados pela Secretaria de

Estado de Educação, visando não impedir a execução da política pública de

transporte escolar.

Do ponto de vista orçamentário e financeiro, escopo desta Comissão, cabe destacar

que o projeto de lei não gera despesa para os cofres públicos e, consequentemente,

não acarreta impacto na execução orçamentária do Estado.
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Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei nº 413/2007 na

forma do Substitutivo nº 2, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 2

Estabelece critérios para a distribuição dos recursos estaduais destinados ao

transporte escolar.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O valor do repasse dos recursos financeir os estaduais aos Municípios, para

fins de manutenção e custeio do transporte escolar de alunos da rede pública

estadual, obedecerá os seguintes critérios:

I - número de alunos da rede estadual transportados da área rural registrado no

censo escolar do exercício anterior à liberação dos recursos;

II - extensão territorial do Município;

III - outros critérios definidos pelo órgão estadual competente.

Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica à transferência dos recursos

provenientes do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, executado pelo

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a que se refere a Lei Federal n°

10.880, de 9 de junho de 2004.

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

Sala das Comissões, 9 de setembro de 2009.

Zé Maia, Presidente e relator - Antônio Júlio - Inácio Franco - Juarez Távora -

Lafayette de Andrada.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.382/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em epígrafe dispõe

sobre a proibição de estabelecimentos comerciais venderem, servirem ou fornecerem

bebidas alcoólicas a crianças e adolescentes e dá outras providências.

A proposição foi analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da

matéria na forma do Substitutivo nº 1, por ela apresentado.
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Cumpre agora a esta Comissão emitir o seu parecer quanto ao mérito da

proposição, em cumprimento do disposto no art. 188, combinado com o art. 102, XIV,

do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em comento visa a proibir os estabelecimentos comerciais de vender,

servir ou fornecer bebidas alcoólicas a crianças e adolescentes. Para tanto,

estabelece que o descumprimento da norma sujeita o infrator, por ordem de

autuação, às seguintes penalidades: advertência; multa de 500 Unidades Fiscais do

Estado de Minas Gerais – Ufemgs –, dobrando-se esse valor a cada reincidência;

suspensão da venda de bebidas alcoólicas por 15 dias; cassação da permissão para

a venda de bebidas alcoólicas e cancelamento da inscrição no cadastro de

contribuintes.

O projeto prevê, ainda, que, no último caso, o órgão de proteção à criança e ao

adolescente notifique a Secretaria de Estado de Fazenda, para a aplicação da

sanção, e a reativação da inscrição estadual somente poderá ser solicitada após o

decurso de um prazo mínimo de seis meses. Além disso, em caso de dúvida quanto à

idade civil do consumidor, o comerciante deverá exigir a comprovação por meio de

apresentação de documentação hábil.

A concepção de que crianças e adolescentes são pessoas em condições peculiares

de desenvolvimento, portanto sujeitos de direitos, foi instituída de forma inovadora

com a Constituição da República de 1988. O art. 227 da Carta Magna estabelece que

é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente,

com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao

lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e às

convivências familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Esse

dispositivo constitucional foi regulamentado pela Lei Federal nº 8.069, de 13/7/90, que

dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. Essa lei estabelece a

proteção integral e prioritária à criança e ao adolescente, por parte do Estado, da

sociedade e da família. O Estatuto considera criança a pessoa até 12 anos de idade

incompletos e adolescente aquela que tem entre 12 e 18 anos de idade e, em casos
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excepcionais, até 21 anos de idade.

O ECA representa uma das mais importantes conquistas em favor dessa

população, pois garante que, além de todos os direitos que os adultos desfrutam e

que sejam aplicáveis às crianças e aos adolescentes, essas pessoas gozam de

direitos especiais, destinados à prevenção da ocorrência de ameaça ou violação de

seus direitos protegendo-as contra situações de risco pessoal e social.

Em relação à prevenção especial, o ECA estabelece normas de regulação do

acesso de crianças e adolescentes a informação, diversões e espetáculos e, ainda, a

certos produtos e serviços, assim como institui a autorização para viajar. No que diz

respeito especificamente ao acesso a produtos e serviços, o ECA proíbe a venda e a

oferta, a crianças e adolescentes, de armas, munições e explosivos, bebidas

alcóolicas e demais produtos que possam causar dependência física ou psíquica.

Restringir o acesso de crianças e adolescentes a bebidas alcóolicas é medida de

extrema importância. De fato, crianças e adolescentes constituem o grupo que gera a

maior preocupação quanto ao consumo de álcool, que está associado a uma série de

prejuízos no desenvolvimento da própria adolescência e em suas fases posteriores.

Além disso, o hábito de beber vem aumentando progressivamente entre os mais

jovens, e não há um controle eficaz por parte dos órgãos governamentais para evitar

e coibir tal prática.

Os dados brasileiros são escassos e indicam haver características regionais quanto

ao uso de álcool. De acordo com o I Levantamento Domiciliar sobre o Uso de Drogas

Psicotrópicas no Brasil (2001), a prevalência é de 48,3% entre jovens de 12 a 17

anos, em 107 grandes cidades brasileiras. Portanto, acredita-se que o álcool é uma

das substâncias psicoativas mais precocemente consumidas pelos jovens. Esse fato

é alarmante, pois envolve questões médicas, psicológicas, familiares e profissionais,

constituindo um grave problema social e de saúde pública.

Inicialmente, cumpre destacar que os danos decorrentes do uso de álcool por um

adolescente são diferentes daqueles evidenciados em um adulto, seja por

especificidades existenciais dessa etapa da vida, seja por questões neuroquímicas

desse momento do amadurecimento cerebral. Características próprias dessa fase do

desenvolvimento como, por exemplo, o desafio a regras e normas sociais, levam o
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adolescente a se expor mais a alguns riscos. Ele acredita estar magicamente

protegido contra acidentes e também se sente mais autônomo na transgressão,

envolvendo-se, assim, em situações de perigo, muitas vezes com consequências

graves.

Assim, o consumo exagerado de bebidas alcoólicas pelos jovens acaba

aumentando as chances de adoção de alguns comportamentos de risco. Como

exemplo, estando alcoolizado, o adolescente envolve-se mais em atividades sexuais

precoces ou indesejadas, muitas vezes sem proteção, com maior exposição à

gravidez e às doenças sexualmente transmissíveis, como a aids, uma vez que o

álcool causa interferência na elaboração do juízo crítico.

Além disso, o uso de álcool por crianças e adolescentes está mais associado à

morte que todas as substâncias psicoativas ilícitas em conjunto. Em certos casos, o

consumo de álcool pode ser considerado um fator de risco para o comportamento

suicida desses jovens.

Por outro lado, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas é uma das principais

causas de acidentes de trânsito, pois o álcool produz incoordenação motora e

retardamento dos reflexos. No entanto, o fator mais importante como causa de

acidentes de trânsito diz respeito à perda da autocrítica, visto que, sob a ação do

álcool, as pessoas sentem-se mais corajosas, ousam mais, pensam menos nos riscos

e nas consequências dos seus atos.

Estudos demonstram que a prevalência de acidentes automobilísticos fatais

associados com o álcool, entre os jovens com idade entre 16 e 20 anos, é mais que o

dobro em relação à prevalência encontrada nos maiores de 21 anos. Isso pode ser

explicado pelo fato de os adolescentes apresentarem tolerância menor aos efeitos do

álcool.

Há, ainda, danos cerebrais resultantes do consumo de álcool por adolescentes, os

quais ocorrem em áreas ainda em desenvolvimento e associadas a habilidades

cognitivo-comportamentais que deveriam iniciar ou se firmar na adolescência. Isso

pode resultar em dificuldades de ajustamento social, bem como retardo do

desenvolvimento de suas habilidades, já que um adolescente ainda está se

estruturando em termos biológicos, sociais, pessoais e emocionais.
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O consumo de álcool na adolescência também está associado a diversos prejuízos

acadêmicos, como, por exemplo, déficit de memória e dificuldade de assimilação de

tarefas localizadas, interferindo no processo de aprendizagem. A queda do

rendimento escolar pode diminuir a autoestima do jovem, o que representa um

conhecido fator de risco para o consumo e o abuso de outras substâncias psicoativas.

Observa-se, ainda, que o álcool pode causar dependência emocional. Vários

adolescentes costumam, por exemplo, associar o lazer ao consumo de álcool, ou só

conseguem tomar iniciativas em experiências afetivas e sexuais se estiverem

alcoolizados. Assim, uma vez que o adolescente ainda está construindo a sua

identidade, ele pode se habituar a passar por determinadas situações apenas sob o

efeito do álcool.

Além do mais, sabe-se que o uso do álcool na adolescência expõe o indivíduo a

maior risco de dependência química na idade adulta, isto é, pode desenvolver

precocemente o alcoolismo. Alguns “freios sociais” presentes entre os adultos –

problemas familiares, perda do emprego e prejuízos financeiros –, os quais muitas

vezes são vistos como sinais de alerta para diminuição do consumo de bebidas

alcóolicas, estão ausentes entre os adolescentes. Essa seria uma possível explicação

para o fato de o abuso do álcool evoluir para a dependência química mais

rapidamente entre os adolescentes.

Embora exista a proibição legal da venda de bebidas alcoólicas para crianças e

adolescentes, conforme estabelece o art. 81 do ECA, o uso do álcool entre

adolescentes é naturalmente comum nos meios sociais, principalmente nas festas

com os amigos. A confirmação de que a legislação não está sendo cumprida é

retratada no fato de mais de 80% dos adolescentes relatarem que compram sua

própria bebida alcoólica, não encontrando nenhuma dificuldade em obtê-la, segundo

uma recente pesquisa realizada no Estado de São Paulo e divulgada na “Revista de

Saúde Pública” em 2007. Nesses casos, muitos adolescentes bebem com frequência

e têm dificuldades para recusar a bebida, principalmente pelo fato de o álcool atuar

como um facilitador da aceitação pelo grupo de amigos.

A proposição em tela logra mérito, ao propor iniciativas para a restrição de acesso a

bebidas alcoólicas pelos segmentos vulneráveis. Quanto maior a disponibilidade de
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bebidas alcóolicas, maiores serão os problemas trazidos por elas a crianças e

adolescentes. Para uma mente em desenvolvimento, tipicamente sugestionável e

plástica como a de um adolescente, o paradoxo de posição da sociedade e a falta de

firmeza no cumprimento de leis são um caldo de cultura ideal para a experimentação

tanto de drogas quanto de álcool, contribuindo para a precocidade de exposição de

jovens ao consumo abusivo.

Com efeito, a imposição de sanção pecuniária aos infratores é medida que

suplementa a sanção de natureza penal estabelecida tanto pelo art. 243 do ECA

quanto pelo art. 63 da Lei de Contravenções Penais, uma vez que essas duas

medidas não têm sido suficientes para inibir a venda ilegal de bebidas alcoólicas a

crianças e adolescentes.

Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o

Substitutivo nº 1, que estabelece as penalidades de advertência e multa graduada de

500 a 1.500 Ufemgs, dobradas a cada reincidência. As demais penas foram

subtraídas, uma vez que poderiam trazer impactos negativos para a economia. A

cassação da licença do estabelecimento comercial poderia prejudicar as relações de

trabalho e consumo, com consequente proliferação de atividades comerciais

clandestinas.

A Constituição da República garante o direito de propriedade e o livre exercício de

qualquer atividade econômica, porém de forma a atender ao interesse social, a

valorizar o trabalho e a assegurar a todos uma existência digna. De forma geral, foi

atribuída às empresas uma função social, consistente em promover o emprego, gerar

e fazer circular riquezas, desenvolver a atividade profissional, preservar o meio

ambiente, ensejar a redistribuição da renda, promover o desenvolvimento social e

econômico da região onde opera, efetuar contribuições financeiras com destinação

social, entre outros papéis. No entanto, já há algum tempo se desenvolveu a ideia de

que a propriedade privada não constitui um direito sagrado e inviolável, o que o titular

possa desfrutar e dispor livremente, mas que deve se submeter ao interesse social,

gerando limitações e obrigações ao proprietário. Nesse sentido, a proposição em

comento, na forma do Substitutivo nº 1, pretende garantir, por meio da imposição das

penalidades de advertência e multa, que os estabelecimentos comerciais e
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congêneres obedeçam à imposição legal de não fornecer bebidas alcoólicas a

crianças e adolescentes, com vista a proteger esses jovens contra os efeitos

maléficos do álcool.

Dessa forma, consideramos que as alterações propostas pela Comissão de

Constituição e Justiça são oportunas, pois coadunam o princípio de prioridade

absoluta à proteção de crianças e adolescentes, nos termos do art. 227 da

Constituição Federal e do art. 4º do ECA, com o princípio constitucional de proteção

dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, disposto no art. 1º da Carta

Magna. Entretanto, entendemos que o texto da norma deve ser aprimorado, razão

pela qual propomos algumas alterações, consubstanciadas no Substitutivo nº 2,

apresentado ao final deste parecer.

Uma vez que a proibição de venda de bebidas alcoólicas a crianças e adolescentes

já está regulamentada no ECA, consideramos desnecessária a inclusão de dispositivo

que reproduza esse comando federal no texto da proposição. Como consequência

disso, a ementa do Substitutivo nº 2 faz referência apenas ao estabelecimento de

sanção administrativa aos respectivos infratores.

Além disso, as medidas estabelecidas pelo Substitutivo nº 2 ampliam o leque de

sanções já existentes para inibir a prática de venda ilícita de bebidas alcoólicas a

crianças e adolescentes e não prejudicam as demais sanções impostas pela

legislação em vigor.

Vale ressaltar, ainda, que é necessário reforçar os meios de fiscalização para tornar

efetivas todas as medidas em comento.

A prática de fornecer bebidas alcóolicas a crianças e adolescentes constitui crime e,

assim, deve ser severamente repreendida, como forma não apenas de se dar

efetividade aos ditames protetivos da Constituição Federal e do Estatuto da Criança e

do Adolescente aos jovens como seres em desenvolvimento, mas também para

estabelecer a prevenção de sua ocorrência.

Conclusão

Diante das razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

3.382/2009, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 2, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 2
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Estabelece sanção administrativa aos estabelecimentos comerciais que venderem,

servirem ou fornecerem bebidas alcoólicas a menores de dezoito anos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Os estabelecimentos comerciais que venderem, servirem ou fornecerem

bebidas alcoólicas a menores de dezoito anos estão sujeitos às seguintes

penalidades, sem prejuízo das sanções estabelecidas na legislação em vigor:

I – advertência;

II – multa de 500 a 1.500 Ufemgs (quinhentas a mil e quinhentas Unidades Fiscais

do Estado de Minas Gerais), de acordo com a gravidade da infração e o porte do

estabelecimento, a qual será fixada em dobro a cada reincidência.

Art. 2º – Os recursos oriundos das multas de que trata o inciso II do art. 1º 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. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 9 de setembro de 2009.

Rosângela Reis, Presidente e relatora - Ivair Nogueira - Adelmo Carneiro Leão.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 568/2007

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei n° 689/2003, disp õe sobre a Política Estadual de

Incentivo à Pesquisa, à Preparação e à Utilização de produtos fitoterápicos.

Aprovado em 1° turno na forma do Substitutivo n°1, o projeto retorna a esta

Comissão para receber parecer para o 2° turno, nos termos do art. 102, XI,

combinado com o art. 189, do Regimento Interno.

Conforme determina o § 1º do art. 189 do Regimento Interno, segue, anexa, a

redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

A proposição em análise disciplina a política estadual de incentivo à pesquisa, à

preparação e à utilização de produtos fitoterápicos, com o objetivo de possibilitar o

uso facultativo desses medicamentos pelo Sistema Único de Saúde – SUS – no
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tratamento de enfermidades.

A Lei Orgânica da Saúde, Lei nº 8.080, de 19/9/90, estabelece a competência da

direção nacional do SUS pela formulação, avaliação, elaboração de normas e

participação na execução da política nacional de produção de insumos e

equipamentos para a saúde, incluída a política de medicamentos. O governo federal

instituiu, por meio do Decreto nº 5.813, de 22/6/2006, a Política Nacional de Plantas

Medicinais e Fitoterápicos, que estabelece diretrizes para o desenvolvimento de

ações voltadas à garantia de acesso seguro, racional e de qualidade a plantas

medicinais e fitoterápicos no País. Essa política objetiva ampliar as opções

terapêuticas aos usuários, na perspectiva da integralidade da atenção à saúde,

considerando o conhecimento tradicional sobre plantas medicinais.

Em Minas Gerais, vigora a Lei nº 14.133, de 2001, que dispõe sobre a Política

Estadual de Medicamentos, cujo art. 4º, em seus incisos VI, XIV e XV, determina ao

Estado: apoiar, por meio das instituições de fomento à pesquisa, iniciativas de

desenvolvimento tecnológico na área de produção de medicamentos e

farmacoquímicos; apoiar pesquisa que vise ao aproveitamento do potencial

terapêutico da flora e da fauna nacionais, com ênfase na certificação de suas

propriedades medicamentosas; incentivar o estudo e a utilização de medicamentos

fitoterápicos, homeopáticos e de outras alternativas farmacoterapêuticas; e monitorar

a qualidade desses produtos.

Um ponto a ser observado é a existência de norma versando sobre o mesmo

assunto do projeto de lei em análise: trata-se da Lei nº 12.687, de 1º/12/97, que já

dispõe sobre a política estadual de incentivo à pesquisa e à preparação de produtos

fitoterápicos. Além disso, a proposição original pouco difere dessa lei. A Comissão de

Constituição e Justiça, por esse motivo, apresentou ao projeto o Substitutivo nº 1, a

fim de que fossem aprovados apenas os dispositivos não incluídos na Lei nº 12.687.

Consideramos que o projeto de lei em discussão pode contribuir de maneira

significativa para o desenvolvimento do uso de fitoterápicos de qualidade pelo SUS,

principalmente nos programas de atenção básica à saúde. Entretanto, esta

Comissão, ao rever a matéria, considerou necessário fazer alguns reparos ao vencido

no 1º turno com o objetivo de excluir outros dispositivos que não inovam o
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ordenamento jurídico.

O inciso XI do art. 3º do projeto, que determina ao Estado propiciar o

desenvolvimento da assistência farmacêutica, com a colaboração de médicos e

agrônomos, deve ser suprimido, pois não são apenas esses profissionais que atuam

na área de produção de medicamentos fitoterápicos. Além disso, a Lei nº 14.133 já

dispõe sobre a competência do Estado em relação ao desenvolvimento da

assistência farmacêutica, incluindo os fitoterápicos.

O inciso XII do projeto em análise determina que o Estado deve suprir as

necessidades de cuidados básicos com saúde das famílias de baixa renda. Esse

dispositivo é totalmente desnecessário, pois o inciso VI do art. 3º da Lei nº 12.687 já

trata da distribuição dos produtos fitoterápicos no âmbito do SUS de uma forma

ampla. Ademais, o SUS tem como princípio prover o acesso universal e igualitário às

ações e serviços de saúde, conforme determina o art. 196 da Constituição Federal;

dessa forma, não se pode priorizar uma parcela da população para o atendimento

das necessidades de saúde.

Por esses motivos, apresentamos a Emenda nº 1 ao vencido no 1º turno.

Conclusão

Em vista do exposto, opinamos pela aprovação, em 2º turno, do Projeto de Lei n°

568/2007 na forma do vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1, a seguir

apresentada.

EMENDA Nº 1

Suprimam-se os incisos XI e XII do art. 3º da Lei nº 12.687, de 1º de dezembro de

1997, a que se refere o art. 1º do vencido em 1º turno.

PROJETO DE LEI Nº 568/2007

(Redação do Vencido)

Altera a Lei nº 12.687, de 1° de dezembro de 1997, que dispõe sobre a Política

Estadual de Incentivo à Pesquisa e à Preparação de Produtos Fitoterápicos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Acrescentem-se ao art. 3° da Lei nº 12.68 7, de 1° de dezembro de 1997,

os seguintes incisos IX, X, XI e XII:

“Art. 3° – (...)
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IX – orientar o processamento das plantas até a sua transformação em

medicamento, com metodologia que garanta a qualidade do produto;

X – promover a utilização de plantas medicinais, assim reconhecidas pela

comunidade científica, nos programas de atenção básica à saúde;

XI – propiciar o desenvolvimento da assistência farmacêutica, com a colaboração

de médicos e agrônomos;

XII – suprir as necessidades de cuidados básicos com saúde das famílias de baixa

renda.”.

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

Sala das Comissões, 9 de setembro de 2009.

Carlos Mosconi, Presidente - Fahim Sawan, relator - Antônio Genaro.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.351/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto de Lei nº 3.351/2009 tem

como finalidade reconhecer o relevante interesse coletivo, a utilidade pública e a

importância social das obras das unidades da Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais – Apae – localizadas em Minas Gerais.

Aprovado no 1º turno, retorna agora o projeto 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 3.351/2009 tem por finalidade reconhecer o relevante interesse

coletivo, a utilidade pública e a importância social das obras das unidades da

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae – localizadas em Minas

Gerais, dedicadas à assistência a pessoa portadora de deficiência.

Observe-se que a declaração de utilidade pública de cada unidade autônoma da

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, dotada de personalidade jurídica

própria, se fará por lei específica, na forma da Lei nº 12.972, de 1998.

No que se refere à competência normativa, o reconhecimento de entidade privada

não constitui assunto reservado à União nem ao Município, podendo ser objeto de
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disciplina jurídica por parte do Estado.

A Apae é uma organização que tem por finalidade a promoção e a articulação de

ações em defesa dos direitos das pessoas portadoras de deficiência, buscando a

melhoria da qualidade de vida e a inclusão social de seus assistidos. Na consecução

de seus objetivos, congrega 23 Federações das Apaes nos Estados e cerca de 2 mil

nos Municípios, além da Federação Nacional das Apaes - Fenapaes -, que tem como

missão institucional representar o Movimento Apaeano perante os organismos

nacionais e internacionais

Ratificamos o entendimento desta Comissão de que é meritório o projeto de lei em

análise, pois reconhece a relevância social das atividades desenvolvidas pela

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais no âmbito de Minas Gerais.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.351/2009, no

2º turno.

Sala das Comissões, 9 de setembro de 2009.

Rosângela Reis, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Adelmo Carneiro Leão.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.162 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.162/2009, de autoria do Deput ado Mauri Torres, que declara

de utilidade pública a Associação de Produtores e Produtoras do Córrego Catalão,

com sede no Município de Santa Margarida, 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° 3.162/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Produtores e Produtoras do Córrego

Catalão, com sede no Município de Santa Margarida.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Produtores e

Produtoras do Córrego Catalão, com sede no Município de Santa Margarida.

Art. 2° - 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° 3.163 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.163/2009, de autoria do Deput ado Zé Maia, que autoriza o

Poder Executivo a doar ao Município de Conquista 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° 3.163/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Conquista 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 Conquista

imóvel com área aproximada de 678m² (seiscentos e setenta e oito metros

quadrados), situado no Distrito de Jubaí, naquele Município, registrado sob o n°

5.666, no Livro 3-H, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Conquista.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao funcionamento

de escola municipal.

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

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

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

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

Sala das Comissões, 9 de setembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ronaldo Magalhães.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.176 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.176/2009, de autoria do Deput ado Fábio Avelar, que declara

de utilidade pública o Centro Psico Médico, 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° 3.176/2009

Declara de utilidade pública o Centro Psico Médico, com sede no Município de Belo

Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Cen tro Psico Médico, com sede no

Município de Belo Horizonte.

Art. 2° - 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° 3.210 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.210/2009, de autoria do Deput ado Domingos Sávio, que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Martinho Campos o imóvel que

especifica, foi aprovado no 2° turno, na forma do v encido no 1° turno.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.210/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Martinho Campos o imóvel que
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especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Martinho

Campos imóvel com área de 440m² (quatrocentos e quarenta metros quadrados),

situado na Rua Padre Marinho, n° 800, Centro, naque le Município, registrado sob o n°

29.399, a fls. 201 do Livro 3-U-1, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de

Pitangui.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à construção de

Unidade de Atenção Primária à Saúde – Uaps – tipo 1.

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, 9 de setembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ronaldo Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.338 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.338/2009, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza o

Poder Executivo a doar ao Município de Governador Valadares o imóvel que

especifica, foi aprovado no 2° turno, na forma do v encido no 1° turno.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.338/2009

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. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Governador

Valadares imóvel com área de 7.595m² (sete mil quinhentos e noventa e cinco metros
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quadrados), constituído pelos lotes 1 a 17 da quadra no 114, na Av. Washington Luiz,

Bairro Santa Rita (Boa Vista), naquele Município, registrado sob o n° 28.977, a fls. 68

do Livro 3-AE, no Cartório do 1° Ofício de Registro  de Imóveis da Comarca de

Governador Valadares.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao funcionamento e

à ampliação da estação receptora de água do Serviço Autônomo de Água e Esgoto –

Saae – do Município.

Art. 2° – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se não lhe

for 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, 9 de setembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.346 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.346/2009, de autoria do Deput ado Adalclever Lopes, que

declara de utilidade pública o Centro de Apoio aos Necessitados - Chuvas de

Bênçãos, com sede no Município de Sete Lagoas, 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° 3.346/2009

Declara de utilidade pública o Centro de Apoio aos Necessitados - Chuvas de

Bênçãos, com sede no Município de Sete Lagoas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Cen tro de Apoio aos Necessitados -

Chuvas de Bênçãos, com sede no Município de Sete Lagoas.

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

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2009.
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Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.398 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.398/2009, de autoria do Deput ado Carlin Moura, que declara

de utilidade pública o Instituto Mineiro de Juventude - IMJ -, 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° 3.398/2009

Declara de utilidade pública o Instituto Mineiro de Juventude - IMJ -, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto Mineiro de Juventude - IMJ -,

com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2° - 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° 3.413 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.413/2009, de autoria do Deput ado Ademir Lucas, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária do Conjunto Castelo Branco e

Cancelinha - Castcan -, com sede no Município de Esmeraldas, 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° 3.413/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Conjunto Castelo Branco

e Cancelinha - Castcan -, com sede no Município de Esmeraldas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária do Conjunto

Castelo Branco e Cancelinha - Castcan -, com sede no Município de Esmeraldas.

Art. 2° - 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° 3.414 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.414/2009, de autoria do Deput ado Gilberto Abramo, que

declara de utilidade pública o Instituto Aprender Profissionalizar, 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° 3.414/2009

Declara de utilidade pública o Instituto Aprender Profissionalizar, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto Aprender Profissionalizar,

com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2° - 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° 3.415 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.415/2009, de autoria do Deput ado Irani Barbosa, que declara
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de utilidade pública a Associação Dependente dos Moradores dos Bairros Santa

Margarida, Santana e Adjacências, com sede no Município de Ribeirão das Neves, foi

aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.415/2009

Declara de utilidade pública a Associação Dependente dos Moradores dos Bairros

Santa Margarida, Santana e Adjacências, 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 Ass ociação Dependente dos

Moradores dos Bairros Santa Margarida, Santana e Adjacências, com sede no

Município de Ribeirão das Neves.

Art. 2° - 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° 3.416 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.416/2009, de autoria do Deput ado Luiz Humberto Carneiro,

que declara de utilidade pública a Associação Arte Transformando Jovens, com sede

no Município de Capinópolis, 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° 3.416/2009

Declara de utilidade pública a Associação Arte Transformando Jovens, com sede no
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Município de Capinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Arte Transformando

Jovens, com sede no Município de Capinópolis.

Art. 2° - 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° 3.422 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.422/2009, de autoria do Deput ado Djalma Diniz, que declara

de utilidade pública a Associação de Produtores Rurais de Córrego Novo e Pingo

D’Água - Asproconp -, com sede no Município de Córrego Novo, 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° 3.422/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Produtores Rurais de Córrego Novo e

Pingo D’Água - Asprocomp -, com sede no Município de Córrego Novo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Produtores Rurais de

Córrego Novo e Pingo D’Água - Asprocomp -, com sede no Município de Córrego

Novo.

Art. 2° - 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° 3.425 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.425/2009, de autoria do Deput ado Tenente Lúcio, que declara
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de utilidade pública a entidade denominada Serviço para o Bem-Estar Humano, 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° 3.425/2009

Declara de utilidade pública a entidade Serviço para o Bem-Estar Humano, com

sede no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Serviço para o Bem-Estar

Humano, com sede no Município de Uberlândia.

Art. 2° - 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° 3.426 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.426/2009, de autoria do Deput ado Tenente Lúcio, que declara

de utilidade pública a Associação de Amigos da Missão Infantil - Aami -, 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° 3.426/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Amigos da Missão Infantil - Aami -,

com sede no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Amigos da Missão
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Infantil - Aami -, com sede no Município de Uberlândia.

Art. 2° - 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° 3.427 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.427/2009, de autoria do Deput ado Walter Tosta, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária Ebenézer, 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° 3.427/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Ebenézer, 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 Ebenézer,

com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2° - 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° 3.433 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.433/2009, de autoria do Deput ado Tiago Ulisses, que declara

de utilidade pública a Fundação Educacional, Cultural e Artística Imaculada, com

sede no Município de Conselheiro Lafaiete, 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° 3.433/2009

Declara de utilidade pública a Fundação Educacional, Cultural e Artística

Imaculada, com sede no Município de Conselheiro Lafaiete.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Fun dação Educacional, Cultural e

Artística Imaculada, com sede no Município de Conselheiro Lafaiete.

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

Sala das Comissões, 2 de setembro de 2009.

Ronaldo Magalhães, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.434 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.434/2009, de autoria do Deput ado Alencar da Silveira Jr., que

declara de utilidade pública a entidade Associação de Proteção aos Moradores da

Cidade de Dom Joaquim, com sede no Município de Dom Joaquim, 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° 3.434/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Proteção aos Moradores da Cidade de

Dom Joaquim, com sede no Município de Dom Joaquim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Proteção aos

Moradores da Cidade de Dom Joaquim, com sede no Município de Dom Joaquim.

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

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2009.
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Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.435 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.435/2009, de autoria do Deput ado Antônio Carlos Arantes,

que declara de utilidade pública a Associação dos Nordestinos, com sede no

Município de São Sebastião do Paraíso, 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° 3.435/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Nordestinos, com sede no Município

de São Sebastião do Paraíso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Nordestinos, com

sede no Município de São Sebastião do Paraíso.

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

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.446 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.446/2009, de autoria do Deput ado Dimas Fabiano, que

declara de utilidade pública a Sociedade Beneficente São José de Andrelândia, 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.
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PROJETO DE LEI N° 3.446/2009

Declara de utilidade pública a Sociedade Beneficente São José de Andrelândia,

com sede no Município de Andrelândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Soc iedade Beneficente São José de

Andrelândia, com sede no Município de Andrelândia.

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

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.447 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.447/2009, de autoria do Deput ado Wander Borges, que

declara de utilidade pública o Movimento Sabedoria e Paz - MSP -, com sede no

Município de Ponte 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° 3.447/2009

Declara de utilidade pública a entidade Movimento Sabedoria e Paz - MSP -, com

sede no Município de Ponte Nova.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Movimento Sabedoria e

Paz - MSP -, com sede no Município de Ponte Nova.

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

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.451 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.451/2009, de autoria do Deput ado Doutor Viana, que declara
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de utilidade pública o Programa de Atendimento Social - PAS -, 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° 3.451/2009

Declara de utilidade pública a entidade Programa de Atendimento Social - PAS -,

com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Programa de Atendimento

Social - PAS -, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.453 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.453/2009, de autoria do Deput ado Eros Biondini, que declara

de utilidade pública a Associação Casa de Saúde Glorieux, com sede no Município de

Jordânia, 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° 3.453/2009

Declara de utilidade pública a Associação Casa de Saúde Glorieux, com sede no

Município de Jordânia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Casa de Saúde Glorieux,
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com sede no Município de Jordânia.

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

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.454 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.454/2009, de autoria do Deput ado Eros Biondini, que declara

de utilidade pública o Centro Social Papa João XXIII, com sede no Município de

Jordânia, 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° 3.454/2009

Declara de utilidade pública o Centro Social Papa João XXIII, com sede no

Município de Jordânia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Cen tro Social Papa João XXIII, com

sede no Município de Jordânia.

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

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.455 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.455/2009, de autoria do Deput ado Eros Biondini, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária São Sebastião - Asser -, com sede no

Município de Pedro Leopoldo, 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° 3.455/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária São Sebastião - Asser -,

com sede no Município de Pedro Leopoldo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária São

Sebastião - Asser -, com sede no Município de Pedro Leopoldo.

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

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.457 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.457/2009, de autoria do Deput ado Lafayette de Andrada, que

declara de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento Comunitário e Agrícola

dos Bairros da Capela e Ressacada, com sede no Município de Serranos, 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° 3.457/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento Comunitário e

Agrícola dos Bairros da Capela e Ressacada, com sede no Município de Serranos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Desenvolvimento

Comunitário e Agrícola dos Bairros da Capela e Ressacada, com sede no Município

de Serranos.

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

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2009.



____________________________________________________________________________
553

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.459 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.459/2009, de autoria do Deput ado Sebastião Helvécio, que

declara de utilidade pública o Grupo de Convivência Vida Nova de Piraúba, com sede

no Município de Piraúba, 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° 3.459/2009

Declara de utilidade pública a entidade Grupo de Convivência Vida Nova de

Piraúba - GCVNP -, com sede no Município de Piraúba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Grupo de Convivência Vida

Nova de Piraúba - GCVNP -, com sede no Município de Piraúba.

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

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.460 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.460/2009, de autoria do Deput ado Ronaldo Magalhães, que

declara de utilidade pública a Fundação Bretas, com sede no Município de Santa

Maria de Itabira, 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° 3.460/2009
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Declara de utilidade pública a Fundação Bretas, com sede no Município de Santa

Maria de Itabira.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fun dação Bretas, com sede no

Município de Santa Maria de Itabira.

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

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.463 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.463/2009, de autoria do Deput ado Adalclever Lopes, que

declara de utilidade pública o Movimento Social São João Batista - Moviso -, com

sede no Município de Caratinga, 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° 3.463/2009

Declara de utilidade pública a entidade Movimento Social São João Batista -

Moviso -, com sede no Município de Caratinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Movimento Social São João

Batista - Moviso -, com sede no Município de Caratinga.

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

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.467 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.467/2009, de autoria do Deput ado Alberto Pinto Coelho, que

declara de utilidade pública a Associação de Proteção ao Idoso de Piraúba - Apip -,
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com sede no Município de Piraúba, 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° 3.467/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Proteção ao Idoso de Piraúba - Apip -,

com sede no Município de Piraúba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Proteção ao Idoso de

Piraúba - Apip -, com sede no Município de Piraúba.

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

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.468 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.468/2009, de autoria do Deput ado Antônio Júlio, que declara

de utilidade pública a Associação Fé, Esperança e Caridade - Asfec de Matozinhos,

com sede no Município de Matozinhos, foi aprovado em turno único, na forma

original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.468/2009

Declara de utilidade pública a Associação Fé, Esperança e Caridade - Asfec de

Matozinhos, com sede no Município de Matozinhos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Fé, Esperança e Caridade
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- Asfec de Matozinhos, com sede no Município de Matozinhos.

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

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.471 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.471/2009, de autoria do Deput ado Wander Borges, que

declara de utilidade pública a Associação Cristã Esperança do Futuro, 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° 3.471/2009

Declara de utilidade pública a Associação Cristã Esperança do Futuro, 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 Cristã Esperança do

Futuro, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.472 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.472/2009, de autoria do Deput ado Padre João, que declara de

utilidade pública o Lar Divina Providência da Sociedade de São Vicente de Paulo,

com sede no Município de Ipatinga, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.
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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° 3.472/2009

Declara de utilidade pública o Lar Divina Providência da Sociedade de São Vicente

de Paulo, com sede no Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Lar  Divina Providência da Sociedade

de São Vicente de Paulo, com sede no Município de Ipatinga.

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

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.473 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.473/2009, de autoria do Deput ado Inácio Franco, que declara

de utilidade pública o Projeto Assistencial Construindo o Amanhã - Pacoa -, com sede

no Município de Betim, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.473/2009

Declara de utilidade pública a entidade Projeto Assistencial Construindo o Amanhã

- Pacoa -, com sede no Município de Betim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Projeto Assistencial

Construindo o Amanhã - Pacoa -, com sede no Município de Betim.

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

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ana Maria Resende.
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COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 9/9/2009, a seguinte comunicação:

Do Deputado Carlos Pimenta, notificando o falecimento de Marcelo Mameluque

Mota, ocorrido em 9/9/2009, em Montes Claros. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 12 DE SETEMBRO DE 2009

ESSENCIALIDADES DO BALANÇO GERAL DO ESTADO REFERENTE AO

EXERCÍCIO DE 2008 (*)

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no exercício de sua

competência prevista no art. 62, inciso XX, da Constituição do Estado, e observando

o disposto nos arts. 207 e 216 do Regimento Interno, apresenta as essencialidades

da prestação de contas do Governador do Estado relativa ao exercício de 2008,

encaminhadas por meio da Mensagem n° 350, de 31/03/ 2009, publicada no “Diário do

Legislativo” em 4/4/2009.

Notas Técnicas

Demonstrações Contábeis e Regime Contábil

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as normas

brasileiras de contabilidade e em conformidade com os princípios contábeis

geralmente aceitos, critérios e disposições da Lei Federal n° 4.320/64, Lei

Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade

Fiscal), atendendo à Lei Orçamentária Anual, Lei n° 17.333 de 10 de janeiro de 2008,

adotando-se o regime de caixa para apropriação da Receita e de competência para

as Despesas, em conformidade com o artigo 35, da Lei Federal n° 4.320/64.

Empresas Dependentes

Para fins do Relatório Contábil as informações sobre as empresas estatais

dependentes – Emater, Epamig e Rádio Inconfidência – foram consideradas somente

no capítulo da Execução Orçamentária, não fazendo parte dos dados dispostos no

Balanço Financeiro, Patrimonial e Demonstrativo das Variações Patrimoniais, deste

relatório.

Balanço Orçamentário

Receita orçamentária

Verifica-se que a arrecadação das receitas correntes atingiu o percentual de 118%

da previsão inicial e 115% da previsão atualizada, destacando-se positivamente o

desempenho das receitas patrimoniais e de outras receitas correntes, entretanto, as

receitas de agropecuária e industrial ficaram aquém do montante estimado.
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Na rubrica das receitas de capital a arrecadação ficou abaixo dos 50% com

exceção das receitas com amortização de empréstimos que arrecadaram 5,2% acima

do previsto.

Balanço Orçamentário Fiscal

Estado de Minas Gerais - 2008

Receitas Orçamentárias

* - A tabela contendo as Receitas Orçamentárias do Balanço Orçamentário Fiscal

do Estado de Minas Gerais, exercício de 2008, foi publicada no “Diário do Legislativo”

de 12.9.2009.

Despesas Orçamentárias

* - A tabela contendo as Despesas Orçamentárias do Balanço Orçamentário Fiscal

do Estado de Minas Gerais, exercício de 2008, foi publicada no “Diário do Legislativo”

de 12.9.2009.

A receita orçamentária fiscal arrecadada em 2008 atingiu o montante de R$39,923

bilhões, correspondendo à variação positiva nominal de 22,3%, R$7,290 bilhões, se

comparada a igual período do exercício anterior.

Comparativo da Arrecadação Orçamentária da Receita Fiscal

Estado de Minas Gerais - 2007/2008

* - A tabela contendo o Comparativo da Arrecadação Orçamentária da Receita

Fiscal do Estado de Minas Gerais, no período 2007-2008, foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 12.9.2009.

As receitas de capital no montante de R$1,386 bilhão representaram 3,5% da

arrecadação da receita orçamentária fiscal e apresentaram um crescimento de 71,6%

em relação ao exercício anterior.

Comparativo da Arrecadação Orçamentária da Receita de Capital

Estado de Minas Gerais - 2007/2008

* - A tabela contendo o Comparativo da Arrecadação Orçamentária da Receita de

Capital do Estado de Minas Gerais, no período 2007-2008, foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 12.9.2009.

Despesa orçamentária

A despesa orçamentária fiscal realizada pelo Estado de Minas Gerais, no exercício
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de 2008, totalizou R$39,299 bilhões, com incremento nominal de 21,1% se

comparado ao exercício anterior.

A categoria da despesa corrente apresentou redução, passando de 87,3% em 2007

para 85,3% em 2008. Verifica-se que os grupos de Outras Despesas Correntes e o

de Pessoal e Encargos Sociais apresentaram crescimentos nominais significativos da

ordem de R$2,460 bilhões e R$2,406 bilhões, respectivamente, correspondendo a

70,1% da variação nominal da despesa orçamentária fiscal.

As despesas realizadas com pagamento de Juros e Encargos da Dívida Pública

totalizaram, no exercício de 2008, o montante de R$2,5 bilhões, superior em 19,1%

em valores nominais ao despendido no exercício anterior. Esse acréscimo deveu-se

ao aumento obtido na receita líquida real.

Comparativo da Execução Orçamentária da Despesa

Estado de Minas Gerais - 2007/2008

* - A tabela contendo o Comparativo da Execução Orçamentária da Despesa do

Estado de Minas Gerais, no período de 2007-2008, foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 12.9.2009.

No contexto das despesas orçamentárias de capital, as mesmas tiveram

participação em 14,5% do total executado em 2008, sendo aproximadamente 10%

com despesas relativas ao grupo de investimentos.

Do valor apurado no grupo de investimentos, 95,5% foram referentes aos seguintes

elementos de despesas: Auxílios, Obras e Instalações e Equipamentos e Material

Permanente, com R$1,102 bilhão, R$1,950 bilhão e R$582 milhões, respectivamente.

Quanto às Amortizações da Dívida, sua realização representou apenas 1,3% do

total da despesa orçamentária fiscal, ou seja, R$530 milhões, com variação nominal

de 13,7% provocada pelo maior ônus que a dívida em moeda estrangeira passou a

representar devido à desvalorização do real.

Comparativo da Execução Orçamentária da Despesa de Capital

Estado de Minas Gerais - 2007/2008

* - A tabela contendo o Comparativo da Execução Orçamentária da Despesa de

Capital do Estado de Minas Gerais, no período 2007-2008, foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 12.9.2009.
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Balanço Financeiro

Demonstrativo da Síntese do Balanço Financeiro

Estado de Minas Gerais - 2008

* - A tabela contendo o Demonstrativo da Síntese do Balanço Financeiro do Estado

de Minas Gerais, exercício de 2008, foi publicada no “Diário do Legislativo” de

12.9.2009.

Balanço Patrimonial

Demonstrativo da Síntese do Balanço Patrimonial Consolidado

Estado de Minas Gerais - 2008

* - A tabela contendo o Demonstrativo da Síntese do Balanço Patrimonial

Consolidado do Estado de Minas Gerais, exercício de 2008, foi publicada no “Diário

do Legislativo” de 12.9.2009.

Indicadores Fiscais

Receita Corrente Líquida

A Receita Corrente Líquida – RCL, nesse exercício, apresentou variação próxima

de 23% se comparado ao exercício anterior, justificado pela inclusão em seu cômputo

das receitas extraordinárias referentes à exploração dos serviços para pagamento da

folha de salários dos servidores e do programa de parcelamento especial de crédito

tributário instituído pelo Decreto nº 44.695/2007.

Comparativo da Receita Corrente Líquida - RCL

Estado de Minas Gerais - 2007/2008

* - A tabela contendo o Comparativo da Receita Corrente Líquida - RCL - do Estado

de Minas Gerais, no período de 2007 a 2008, foi publicada no “Diário do Legislativo”

de 12.9.2009.

Despesa de Pessoal

Poder Executivo

Verificou-se uma retração de 1,32%, se comparado ao exercício anterior, atingindo

percentuais de 46,37% e 45,76%, respectivamente, do gasto de pessoal em relação à

Receita Corrente Líquida - RCL.

Comparativo da Despesa de Pessoal - Poder Executivo

Estado de Minas Gerais - 2007/2008
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* - A tabela contendo o Comparativo da Despesa de Pessoal do Poder Executivo do

Estado de Minas Gerais, no período de 2007 a 2008, foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 12.9.2009.

Despesa de Pessoal Consolidado – Todos os Poderes e Ministério Público

A Despesa de Pessoal Consolidada do Estado de Minas Gerais, englobando todos

os poderes, permite constatar em seus valores globais que o gasto com pessoal

enquadrou-se nos limites estabelecidos na LRF, uma vez que a evolução da Receita

Corrente Líquida suportou a variação dos valores referentes a esta despesa.

Comparativo da Despesa de Pessoal - Todos os Poderes e Ministério Público

Estado de Minas Gerais - 2007/2008

* - A tabela contendo o Comparativo da Despesa de Pessoal de Todos os Poderes

e do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, no período de 2007 a 2008, foi

publicada no “Diário do Legislativo” de 12.9.2009.

Dívida Consolidada Líquida

O percentual registrado nesse exercício apresentou pequena oscilação positiva no

transcorrer do período, com o índice apurado variando de 160,58% no 1º

quadrimestre a 176,32% no 3º quadrimestre/2008, cumprindo desta forma os

compromissos relativos ao serviço da dívida e enquadrando-se de forma muito

confortável ao limite de 218,35% da Receita Corrente Líquida – RCL estabelecido

para o período.

Demonstrativo da Evolução da Dívida Consolidada Líquida - DCL

Estado de Minas Gerais - 2008

* - A tabela contendo o Demonstrativo da Evolução da Dívida Consolidada Líquida -

DCL - do Estado de Minas Gerais, exercício de 2008, foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 12.9.2009.

Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida - Exercício Financeiro de 2008

* - A tabela contendo a Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida -

exercício financeiro de 2008, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 12.9.2009.

Resultado Nominal

Neste exercício verificou-se variação de 108,18% nesse resultado em relação ao

exercício anterior.
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Comparativo do Resultado Nominal

Estado de Minas Gerais - 2007/2008

* - A tabela contendo o Comparativo do Resultado Nominal, a Discriminação da

Meta Fiscal Fixada na LDO e o Regime Previdenciário do Estado de Minas Gerais -

2007/2008 - foi publicada no “Diário do Legislativo” de 12.9.2009.

Resultado Primário

O comparativo entre o exercício de 2008 e o anterior apontou crescimento de

28,70%, apresentando resultado superior em 40,71% da meta fixada na LDO

estabelecida para 2008.

Comparativo do Resultado Primário

Estado de Minas Gerais - 2007/2008

* - A tabela contendo o Comparativo do Resultado Primário do Estado de Minas

Gerais, período 2007/2008, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 12.9.2009.

Indicadores Constitucionais

Demonstrativo dos Índices Constitucionais

Estado de Minas Gerais - 2008

* - A tabela contendo o Demonstrativo dos Índices Constitucionais do Estado de

Minas Gerais, exercício de 2008, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 12.9.2009.

PLENO(**)

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 25 DE JUNHO DE 2009

RELATORA: Conselheira Adriene Andrade

REVISOR: Conselheiro em exercício Licurgo Mourão

AUDITOR: Hamilton Coelho

PROCESSO N° 782.747 - Balanço Geral do Estado de Mi nas Gerais, exercício de

2008.

O Tribunal emitiu parecer favorável à aprovação das contas do exercício de 2008,

nos termos dos votos da Exma. Sra. Conselheira-Relatora e do Exmo. Sr.

Conselheiro-Revisor, com recomendações e determinações.

Plenário Governador Milton Campos, 25 de junho de 2009

Wanderley Ávila

Conselheiro Presidente
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(*) extraídas do Relatório Contábil, peça integrante do Balanço Geral do Estado

relativo ao exercício de 2008.

(**) extraído do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado.

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA EM 10/9/2009

Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

José Henrique - Dinis Pinheiro - Sargento Rodrigues - Adelmo Carneiro Leão -

Alencar da Silveira Jr. - André Quintão - Carlos Pimenta - Djalma Diniz - Eros Biondini

- Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gustavo Valadares - Irani Barbosa -

Leonardo Moreira - Maria Tereza Lara - Padre João - Paulo Guedes - Sávio Souza

Cruz - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda -

Wander Borges.

Falta de Quórum

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h8min, a lista de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A Presidência deixa

de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca as Deputadas e os Deputados para

a especial de amanhã, dia 11, às 14 horas, nos termos do edital de convocação.

ATA DA 31ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 27/8/2009

Presidência dos Deputados André Quintão e Vanderlei Miranda

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - 1º Painel:

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

do Sr. Presidente - Palavras do Secretário Agostinho Patrús Filho - Palavras do Sr.

Paulo Abrão Pires Júnior - Palavras do Sr. Márcio Lacerda - Palavras da Sra. Luzia

Ferreira - Palavras do Deputado Durval Ângelo - Palavras da Sra. Emely Vieira
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Salazar - 2º Painel: Composição da Mesa - Palavras da Sra. Gilse Cosenza -

Palavras da Sra. Magda de Almeida Neves - Palavras da Sra. Valéria Costa Couto -

Palavras do Sr. Betinho Duarte - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

André Quintão - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Vanderlei Miranda - Wander

Borges.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado André Quintão) - Às 19h45min, 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 Wander Borges, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião à realização do ciclo de debates “30 Anos de

Luta pela Anistia Política no Brasil”, com o objetivo de discutir e refletir sobre o

significado do movimento pela anistia ampla, geral e irrestrita na segunda metade da

década de 1970 e seu saldo político, cujos efeitos se estenderam ao longo dos

últimos 30 anos.

1º Painel

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Deputado

Agostinho Patrús Filho, Secretário de Estado de Desenvolvimento Social,

representando o Governador do Estado, Aécio Neves; Paulo Abrão Pires Júnior,

Presidente da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, representando o Ministro

da Justiça, Tarso Genro; Márcio Lacerda, Prefeito Municipal de Belo Horizonte; a

Exma. Sra. Vereadora Luzia Ferreira, Presidente da Câmara Municipal de Belo

Horizonte; o Exmo. Sr. Deputado Durval Ângelo, Presidente da Comissão de Direitos

Humanos desta Casa; a Exma. Sra. Emely Vieira Salazar, Presidente do Conselho
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Estadual de Defesa de Direitos Humanos; e os Exmos Srs. Rodrigo Filgueira de

Oliveira, Promotor de Justiça, representando o Procurador-Geral de Justiça do

Estado, José Alceu Torres; João Batista de Oliveira, Subsecretário de Direitos

Humanos da Sedese; e Deputado Vanderlei Miranda, membro da Comissão de

Direitos Humanos e Vice-Presidente da Comissão Especial da Execução das Penas

no Estado desta Casa.

Registro de Presença

O locutor - Registramos a presença dos Exmos. Srs. Jorge Nahas, Secretário

Municipal de Políticas Sociais; Daniel Nepomuceno, Coordenador Municipal de

Direitos Humanos; da Exma. Sra. Márcia Martini, Presidente da Comissão Estadual

de Indenização às Vítimas de Tortura de Minas Gerais; dos Exmos. Srs. Douglas

Krenak, Coordenador do Conselho dos Povos Indígenas de Minas Gerais; do ex-

Deputado Marcos Tito; e das Exmas. Sras. Ana Cordélia de Pinho, da Secretaria

Municipal Adjunta de Direitos de Cidadania; Michelli Guimarães, representando o ex-

Ministro dos Direitos Humanos, Nilmário Miranda, Presidente da Fundação Perseu

Abramo; e Heloisa Starling, Vice-Reitora da UFMG e Curadora do Memorial da

Anistia.

Execução do Hino Nacional

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

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Sr. Presidente

É com muita alegria que, neste importante ciclo de debates, tenho a

responsabilidade de fazer a leitura do pronunciamento do Deputado Alberto Pinto

Coelho, Presidente desta Casa, que, em virtude de representação oficial, não está

aqui presente, mas fez questão de deixar a todos os presentes a mensagem de

abertura que passo a ler. (- Lê:)

“O que somos hoje é fruto das experiências que vivemos. Isso vale para a vida de

cada de um de nós, bem como para a história de uma nação. Hoje a sociedade vem a

esta Casa para comemorar os 30 anos de luta pela anistia política no Brasil. A Lei nº

6.683, promulgada em 1979, fruto de intensa mobilização da sociedade, buscou a

reparação de algumas injustiças cometidas durante os anos de chumbo. Mais do que
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isso, ela representa um marco na retomada democrática em nosso país. Nos anos

que se seguiram à sua promulgação, tiveram início os trabalhos de mobilização

popular e luta pela abertura política do Brasil. Em 1983, começou a ser articulado o

movimento Diretas Já, que, em 1984, ganhou maior força e levou a sociedade às ruas

na luta pelo direito ao voto direto para Presidente da República. A expectativa era a

de que uma emenda constitucional assegurasse as eleições diretas já nesse ano.

Isso não ocorreu. Entretanto, dois civis concorreram à Presidência do Brasil, sendo

eleito o mineiro Tancredo Neves, cuja relevância no processo de redemocratização

do País é inquestionável. Lamentavelmente, ele faleceu antes de assumir o cargo.

As vitórias já alcançadas e a consciência de que a redemocratização era um fato

consolidado deram ânimo à sociedade para continuar suas lutas e reivindicações. Os

movimentos sociais se expandiram, e, em 1988, foi promulgada a Constituição

Federal, que, já em seu preâmbulo, traz a afirmação de que a Assembleia Nacional

Constituinte se reuniu para instituir um Estado Democrático. No ano seguinte, em

1989, foi a vez de Minas Gerais promulgar sua Constituição Estadual. Fomos o

primeiro Estado a fazê-lo. O pioneirismo mineiro não se restringiu a isso. A própria

construção do referido texto legal contou com a participação popular, fato incomum

naquela época. Desde então, nossa Assembleia Legislativa tem-se aberto cada vez

mais ao processo de interlocução com a sociedade.

Fiz essa breve reflexão sobre importantes fatos históricos ocorridos em nosso país

e em nosso Estado nas últimas décadas para que possamos perceber que temos

vivenciado um período contínuo de rompimento de barreiras. Muitas já foram

rompidas, outras ainda o serão. O retorno dos exilados políticos ao Brasil – muitos

deles com atuação notória em movimentos populares nos últimos 30 anos e na

política nacional –, a liberdade das pessoas para irem e virem, a libertação de presos

políticos: todas essas conquistas obtidas nos dão a certeza de que um capítulo triste

de nossa história foi encerrado. Vivemos uma democracia recente, e a própria

democracia é um processo que requer tempo e adequações de posturas. Cada um de

nós precisa aprender a vivenciá-la. O que se pode dizer é que chegamos a um ponto

no qual já houve o resgate da participação popular sem medo. O direito de manifestar

nossas opiniões ou de lutar por nossos interesses está assegurado e pode, e deve
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ser exercido em sua plenitude. Nesse ponto, o Legislativo mineiro exerce o papel de

importante mediador das discussões ao ouvir a sociedade e traduzir seus anseios em

normas legais. Procuramos, cada vez mais, consagrar o Poder Legislativo como o

poder do cidadão, garantindo a pluralidade de ideias como forma de consolidação do

princípio da cidadania.

Queremos hoje mostrar que, assim como a própria democracia, a anistia é uma

instituição ainda em construção. Seu conceito não se esgota na desconsideração dos

crimes políticos praticados durante um período de exceção. Encontram-se em nossos

tribunais muitas discussões acerca de sua amplitude, reivindicam-se direitos a

maiores informações e acesso a arquivos ainda ocultos. Lembremo-nos de que, em

outros tempos, nem sequer havia o direito de lutar por tudo isso. A atual discussão é

válida e certamente trará novos avanços.

Este ciclo de debates tem por finalidade levar a discutir e refletir sobre o significado

do movimento pela anistia ampla, geral e irrestrita e seu saldo político, cujos efeitos

se estenderam ao longo dos últimos trinta anos. Estamos certos de que as

discussões serão produtivas; afinal, debater sobre fatos que marcaram nossa história

tem uma enorme importância e nos ajudam a propor soluções melhores para o futuro

da sociedade. Presidente da Assembleia, Deputado Alberto Pinto Coelho”. Essa foi a

mensagem que o Presidente fez questão de tornar pública aos presentes.

Antes de concluir, queria parabenizar todos os organizadores deste ciclo de

debates e cumprimentar, em especial, o Presidente da Comissão de Direitos

Humanos, Deputado Durval Ângelo, bem como as entidades apoiadoras e todos os

movimentos presentes. Sabemos o quanto é importante, principalmente para os

jovens, conhecer bastante a nossa história e saber que as conquistas que temos hoje

e que, com certeza, precisam ainda ser expandidas custaram a vida e o sofrimento de

muitos e muitas. Sabemos também que a própria anistia ainda comporta debates

importantes, porque nem a nossa própria história ainda foi totalmente revelada. E

uma história verdadeira, principalmente uma história de carne e osso, precisa ser

amplamente conhecida, discutida e compreendida por todos os brasileiros e

brasileiras, para que, de fato, consigamos, em plenitude, firmar a anistia ampla, geral

e irrestrita. Este ciclo de debates promovido pela Assembleia Legislativa é importante,
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não simplesmente para comemorar uma data - até porque o termo “comemoração”

nesse caso é bastante ambíguo -, mas principalmente para podermos avançar em

todos os sentidos na verdadeira democracia social, econômica, humana e política em

nosso país. Foi nessa geração que iniciei minha militância política, aprendendo muito

com minha querida companheira D. Helena Greco e com tantos outros aqui

presentes, integrantes dessa luta histórica. É muito importante que esta data seja um

marco para a nossa e as futuras gerações.

Agradeço, em nome do Presidente da Assembleia, Deputado Alberto Pinto Coelho,

a presença de todos vocês nesta noite e, com certeza, amanhã, durante todo o dia,

desejando-lhes um trabalho muito importante e intenso para que, de fato, essa data

signifique mais um passo na consolidação da democracia em nosso Estado e país.

Muito obrigado. Boa-noite a todos.

Palavras do Secretário Agostinho Patrús Filho

Muito boa-noite a todas e a todos. Exmos. Srs. Deputado Estadual André Quintão,

aqui representando o Presidente Alberto Pinto Coelho, um batalhador pelas questões

da liberdade em Minas Gerais, e o Deputado André Quintão, também muito

reconhecido pelo seu trabalho na área da criança e do adolescente no Estado; Paulo

Abrão Pires Júnior, Presidente da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, aqui

representando o Ministro Tarso Genro; Márcio Lacerda, Prefeito Municipal de Belo

Horizonte, também ex-preso político; Vereadora Luzia Ferreira, Presidente da

Câmara Municipal de Belo Horizonte; Deputado Durval Ângelo, Presidente da

Comissão de Direitos Humanos desta Assembleia Legislativa, uma referência na área

dos direitos humanos, na luta pelos direitos humanos em Minas Gerais; Deputado

Estadual Wander Borges, que também nos honra com sua presença - e, ao citar o

Deputado Wander Borges, não posso deixar de também citar aqui o Deputado João

Leite, ex-Secretário de Estado de Desenvolvimento Social, o primeiro, no início deste

governo, a realizar o pagamento das indenizações e também com um trabalho

importante à frente da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado -; Rodrigo

Filgueira de Oliveira, Promotor de Justiça e Coordenador do Centro de Apoio

Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos e Apoio

Comunitário, aqui representando o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas
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Gerais, Dr. Alceu José Torres Marques; Emely Vieira Salazar, Presidente do

Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, também ex-presa política, uma

batalhadora em Minas Gerais pelas causas da liberdade; João Batista de Oliveira,

Subsecretário de Direitos Humanos da Sedese, ex-Deputado Estadual, um amigo e

companheiro incansável nas lutas pelos direitos humanos em Minas Gerais; Gilse

Cosenza, Presidente da Comissão dos Anistiados em Minas Gerais; Rodrigo de

Castro, filho do nosso saudoso Deputado e ex-Prefeito Célio de Castro; nosso ex-

Deputado Marcos Tito, que também nos honra com sua presença, minhas senhoras e

meus senhores, boa-noite.

É com grande satisfação que, em nome do governo de Minas, venho trazer

algumas palavras neste ciclo de debates, que tem também a parceria e a participação

do governo do Estado, marcando esses 30 anos da anistia política no Brasil. Este

evento visa resgatar a memória da luta pela anistia e refletir os consequentes

avanços para a democracia.

Muito mais que lembrar os 30 anos da promulgação de uma lei em si, celebram-se,

agora, os 30 anos do início de uma nova fase da democracia brasileira, oriunda da

luta social. Luta esta marcada, em 1979, pela greve de fome de presos políticos no

País, que durou 32 dias e findou após o resultado da votação da Lei nº 6.683. A

busca pela liberdade, no entanto, antecede essa época.

Desde os idos do século XVIII, por meio do Alferes Xavier e a Inconfidência Mineira,

passando, em 1943, pelo “Manifesto dos Mineiros”, de Mílton Campos, Pedro Aleixo,

Edgar da Matta Machado, Pedro Nava, Afonso Arinos, entre outros, vários filhos das

Gerais imprimiram na história do Brasil as digitais da liberdade. Da mesma forma, por

ocasião da resistência ao regime de exceção perpetrado pela ditadura militar. O

Estado que traz a liberdade em sua bandeira e na alma do seu povo emprestou

militantes exponenciais à causa da democracia brasileira. Vários outros, além de

entregarem sua juventude e seus sonhos, entregaram também as suas vidas para

reaverem as liberdades suprimidas pelo regime ditatorial. Mesmo antes do advento

do regime militar de 1964 a 1985 - ainda em outubro de 1963 -, vidas foram ceifadas

em razão da insurgência contra condições indignas de trabalho, no episódio que ficou

conhecido como “o massacre de Ipatinga”.



____________________________________________________________________________
572

Nas décadas sombrias que se seguiram, mais mineiros pagaram com a vida pela

ousadia de não se submeterem ao jugo da opressão. José Carlos da Matta Machado,

Osvaldo Orlando da Costa, Alberto Aleixo, Maria Auxiliadora Barcelos, Zuleika Angel

Jones e tantos outros são artífices da liberdade de que hoje usufruímos.

Senhoras e senhores, cada geração tem seu compromisso com a história, e todas

as gerações têm o dever de pavimentar a estrada da geração que lhes sucede, com

legados de uma construção civilizatória que busque a equidade e a justiça. Isso só

pode ser feito se mantivermos vivo o sentimento de oposição ao arbítrio, se

reafirmarmos, diuturnamente e de forma inequívoca, a resistência aos movimentos de

retrocesso e se não tivermos medo de conhecer a nossa história.

Este ciclo de debates vem contribuir para a reconciliação do Brasil com o seu

passado recente; jogar luz no período lúgubre vivenciado por nós em mais de duas

décadas; e relembrar a história brasileira daqueles que foram protagonistas desse

momento, sofrendo as agruras de um regime político ditatorial. Ao mesmo tempo, é

um tributo aos movimentos estudantis, aos sindicatos de trabalhadores, aos políticos,

aos artistas, aos intelectuais, aos religiosos, às cidadãs e aos cidadãos - brasileiros

comuns - que se engajaram no desafio de recuperar as garantias democráticas do

nosso país.

Tornou-se comum ouvir que as pessoas perderam todas as batalhas contra a

ditadura militar. No entanto, o rumo tomado pelo processo político brasileiro, desde a

anistia política até os tempos atuais, demonstra, na verdade, exatamente o contrário.

Por um desses interessantes paradoxos da vida, essas pessoas podem se orgulhar

de pertencer à geração daqueles que, a longo prazo, venceram a guerra pela

reconstrução da democracia no Brasil. São iniciativas como esta que levam à

sociedade brasileira o reconhecimento formal da importância da resistência às

violações das garantias constitucionais como forma de superar um passado que

ninguém quer de volta. Este ciclo de debates, iniciado nesta noite, certamente

possibilitará o fortalecimento da nossa democracia. Vários Estados da Federação,

inclusive Minas Gerais, participam desse esforço com a criação de legislações

estaduais de reparação simbólica das atrocidades cometidas por seus agentes

durante os anos de chumbo. As indenizações, longe de apagar o sofrimento de quem
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passou pela repressão à época, mostram a sensibilidade desses governantes que

marcam posição firme no intuito de se colocarem frontalmente contra qualquer

violação dos direitos humanos. Minas Gerais, em um esforço deste governo, nesta

época de dificuldade orçamentária, anuncia que já tem disponível o valor de

R$1.400.000,00 para pagamento de indenizações para 48 vítimas de tortura,

aprovadas por nossa Comissão. O pagamento começa a ser feito amanhã para as

primeiras 42 vítimas. As outras seis estão com documentação ainda pendente, mas

certamente a regularizarão, e o governo do Estado honrará esse compromisso.

A Comissão Especial de Indenização às Vítimas de Tortura, que funciona no âmbito

do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, está analisando um número

residual de requerimentos. Minas está em dia com os pagamentos e estará assim até

que se encerrem os trabalhos dessa Comissão. Dessa forma, podemos dizer que

Minas está fechando esse ciclo, reparando essa dívida histórica.

É importante ressaltar também que foi concedido a Minas Gerais o privilégio de

abrigar, em sua Capital, o Memorial da Anistia Política do Brasil. Ao sediar o projeto

que vai organizar, preservar e divulgar a memória e o acervo histórico dos períodos

de repressão política, o nosso Estado consolida a sua trajetória de participação

efetiva no fortalecimento das liberdades democráticas em nosso país. O Governador

Aécio Neves tem dado especial atenção a essas questões, tanto que, em Minas, está

em pleno andamento a criação do Memorial de Direitos Humanos, também em

parceria com a UFMG. Esse espaço, semelhante ao Memorial da Anistia, abrigará o

acervo dos processos julgados pela Comissão Especial de Indenização às Vítimas de

Tortura de Minas Gerais.

Além disso, também disponibilizará documentos relativos às lutas emancipatórias

de grupos sociais vulneráveis. Todas essas iniciativas demonstram que a tradição de

Minas Gerais na defesa veemente da democracia e da liberdade está presente não

só na retórica, mas também na prática. Dessa forma, podemos dizer que este é um

Estado, que, historicamente, carrega consigo o compromisso com os ideais

libertários. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Paulo Abrão Pires Júnior

Boa-noite a todas e a todos. Cumprimento as autoridades presentes. Peço licença
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para não nomear cada uma. Como este é um evento comemorativo da anistia política

no Brasil, em vez do protocolo regular, ou seja, a citação nominal das autoridades, os

nossos cumprimentos, em primeiro lugar, devem ser dirigidos às perseguidas e aos

perseguidos políticos brasileiros. Se não fossem eles, não estaríamos usufruindo das

liberdades que temos hoje. Escolho a figura do Betinho Duarte, que cumprimento,

para representar todos eles. A razão de ser de tudo isso se deve à luta e à resistência

dessas pessoas, em quem devemos espelhar-nos permanentemente e inspirar-nos

para dar seguimento às lutas atuais, que nada mais são que a continuação daquilo

que foi conquistado bravamente com sangue, dor, sofrimento, mas com muito espírito

de solidariedade, baseado fortemente em princípios socialistas, porque se lutava por

um país melhor. Essa luta deve continuar.

Estamos participando de várias atividades realizadas em todo o Brasil em

comemoração aos “30 anos de luta pela anistia no Brasil”. Uma característica comum

de todas essas atividades é que não estão comemorando os 30 anos da lei. Não se

trata efetivamente de comemorar 30 anos da lei que não foi aprovada pelos

movimentos sociais, pelo movimento democrático brasileiro, mas de comemorar os

30 anos de luta do povo brasileiro em favor dessa anistia. Sabemos que aquela

legislação é eivada de vícios e foi interpretada equivocadamente ao longo do tempo,

a fim de se estabelecer um cenário de impunidade para os torturadores. Não

podemos desconsiderar um fato relevante, ou seja, que essa lei foi o pontapé inicial

de um processo de redemocratização no País: permitiu a volta dos exilados; permitiu

a volta dos banidos; permitiu a soltura de parte dos presos políticos - não

imediatamente; e permitiu a reintegração de alguns servidores a seus postos de

trabalho, com dificuldades criadas ao longo do tempo. Desde então, a sociedade vem

implementando ações de aprofundamento dessas conquistas democráticas.

A Constituição de 1988 firmou, no seu art. 8º do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias, o direito à reparação. Essa primeira medida não foi dada

ao povo brasileiro por nenhum governo: o povo conquistou na Constituinte o direito à

reparação aos perseguidos políticos. O governo Fernando Henrique instituiu a Lei nº

9.140, ou seja, o reconhecimento pelo Estado legal brasileiro da sua responsabilidade

no desaparecimento e morte de pessoas, instituindo a Comissão Especial de Mortos
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e Desaparecidos Políticos.

Também foi o governo Fernando Henrique que criou a Comissão de Anistia, pela

Lei nº 10.559, na reparação aos demais perseguidos políticos. O governo Lula, por

sua vez, tem tomado várias iniciativas para aprofundar esse processo. A Casa Civil

recentemente criou o Projeto Memórias Reveladas, que será a base fundante dessa

questão relativa aos arquivos da ditadura, que não estão totalmente abertos. O

governo também encaminhou ao Congresso Nacional um projeto de lei de acesso às

informações. Entre tantos dispositivos desse projeto de lei, está prevista a

impossibilidade de sigilo para documentações que envolvam violações de direitos

humanos. A Secretaria Especial de Direitos Humanos, por sua Comissão Especial de

Mortos e Desaparecidos, avançou na continuidade do reconhecimento da

responsabilidade na morte e no desaparecimento de cidadãos brasileiros e

estrangeiros. Ela publicou aquele que foi o ato mais relevante em termos de verdade

dos últimos tempos, o livro “Direito à Verdade e à Memória”, e tem feito as exposições

relativas ao direito à verdade e à memória. Aproveito a oportunidade para

cumprimentar a Vera Rotta, responsável por esse grande projeto da Secretaria de

Direitos Humanos. Além disso, a Secretaria de Direitos Humanos teve várias outras

conquistas, como a criação, junto à rede de altas autoridades do Mercosul, de um

grupo de trabalho específico sobre verdade e memória.

A Comissão de Anistia, por sua vez, no Ministério da Justiça, também vem

agregando, da sua parte, diante das suas possibilidades, elementos novos para isso

que chamamos de cenário de justiça de transição. Essa não é uma comissão de

governo, mas sim da sociedade civil que implementa uma política de Estado. Por ser

composta por membros da sociedade civil, nós, por nossa vez, realizamos, no ano

passado, uma audiência pública, dentro do Ministério da Justiça, na qual, pela

primeira vez, um órgão oficial do Estado brasileiro promoveu um debate em defesa da

responsabilização dos agentes torturadores. Essa audiência pública deu visibilidade à

luta dos movimentos sociais. A ação da Procuradoria da República nessa tarefa

desembocou nesta ação com que a OAB ingressou no Supremo, visando à leitura

adequada da Lei nº 6.683. Além disso, foram implementadas as Caravanas da

Anistia, com processo de reparação, aceleração do processo de indenização aos
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perseguidos políticos, além de outras medidas de caráter educativo e de memória. É

a este ponto que gostaria de chegar. Refiro-me ao projeto de constituição do

Memorial de Anistia Política no Brasil, numa honrosa parceria com a Universidade

Federal de Minas Gerais. Aproveito para cumprimentar a Profa. Heloísa Starling,

nossa parceira privilegiada na implementação desse projeto. Não fosse a UFMG, o

Memorial da Anistia não teria vindo para Belo Horizonte. São Paulo e Rio de Janeiro

também o disputavam, mas o projeto que a UFMG apresentou foi o melhor de todos.

Então o Memorial será sediado aqui, com toda a documentação do Ministério e da

Comissão de Anistia. Toda essa documentação também constará no Projeto

Memórias Reveladas do Arquivo Nacional. A Prefeitura de Belo Horizonte e o governo

Estado de Minas Gerais deram uma ajuda crucial não só na resolução de ordem

burocrática mas também no apoio político do Prefeito e do Governador. Se assim não

fosse, essa iniciativa não teria vindo a Minas.

Encerro, agradecendo o convite da Presidência da Assembleia Legislativa para

estar aqui, neste honroso evento. Quero dizer que a Comissão de Anistia não

arredará pé relativamente aos seus princípios e às suas posições. A Comissão de

Anistia do Ministério da Justiça, essa comissão da sociedade civil, mesmo diante do

acelerado processo de reparação, da existência da Comissão de Mortos e

Desaparecidos e da Comissão de Anistia, acredita que o Brasil precisa efetivamente

constituir uma comissão de verdade, para que sejam apurados todos os fatos

relativos à história desse período que não desejamos que volte mais. A Comissão de

Anistia também defende, com veemência, a abertura de todos os arquivos da ditadura

militar, em especial, e é isso que interessa neste momento, os da Cisa, do Cenimar e

do Ciex, que eram os órgãos de repressão das Forças Armadas, ligadas à

Aeronáutica, à Marinha e ao Exército. Dizem que esses arquivos foram destruídos,

mas não é plausível que, numa sociedade democrática, esse tipo de justificativa seja

apresentada sem maior apuração e responsabilidade, se eventualmente foram

destruídos. A Comissão de Anistia também defende que o Estado brasileiro deve

fazer um pronunciamento público à sociedade para pedir desculpas pela ocorrência

da ditadura militar. Enquanto o último perseguido político não for reparado, não

poderemos dizer que vivemos numa democracia consolidada. Também temos a
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posição de que a atual investida das Forças Armadas na localização dos corpos dos

mortos e desaparecidos do Araguaia deve ser conduzida pela Secretaria de Direitos

Humanos e pela Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos, que têm

efetivamente a responsabilidade e a competência legal para levar adiante esse

processo.

Portanto, tortura não é crime político, é crime de lesa-humanidade. Não há sequer

uma única linha na Lei nº 6.683 que permite a interpretação conveniente que foi dada

ao longo do tempo: a apuração civil e criminal desses crimes não possa ser efetivada

pelo direito. Na ação da OAB no Supremo Tribunal Federal, o que está em jogo é se

o Poder Judiciário brasileiro vai ou não reconhecer o importante papel do direito no

processo civilizatório e no aprofundamento da nossa democracia. Não é possível

imaginar, numa sociedade democrática, a categoria de tortura política, de estupro

político, de violência política. Isso é uma regressão, e tenho certeza de que a luta do

povo brasileiro já valeu a pena pelo passado e valerá a pena por mais essa

conquista, se nos mobilizarmos. Querendo ou não, o Supremo Tribunal Federal terá

que se manifestar e, se não sentir a pressão das ruas, poderá dar a solução mais

fácil, que é a leitura viciada do direito ao longo do tempo.

Essa é a nossa mensagem. Muito obrigado.

O locutor - Informamos aos telespectadores da TV Assembleia que é possível a

participação neste debate, bastando, para isso, utilizarem o “e-mail”

debate.30anosanistia@almg.gov.br ou pelo telefone 0800-7092564.

Palavras do Sr. Márcio Lacerda

Boa-noite, senhoras e senhores. Faço um cumprimento geral a todas as

autoridades presentes à Mesa e na plateia. Agradeço muito a presença do Paulo

Abrão, guerreiro dessa causa. É uma satisfação muito grande estar com vocês na

abertura deste ciclo de debates. Há pouco, ouvindo o Hino Nacional, emocionei-me

de uma forma que nunca tinha me emocionado, pelo menos desde criança ou muito

jovem, pelo significado que representou neste momento. Lembro como esses

símbolos nacionais - o próprio hino, a bandeira -, naquele período de autoritarismo,

foram apropriados pelos donos do poder, pelos donos da verdade. Chegamos ao

ponto até de os cidadãos terem uma certa dificuldade em se conciliar com esses



____________________________________________________________________________
578

símbolos. Eles eram os símbolos do “ame-o ou deixe-o”.

Emociono-me também por ver aqui várias pessoas que sofreram muito nesse

período, algumas com as quais convivi naquela época. Como disse o Paulo, a anistia,

de fato, não foi completa; foi uma etapa de uma luta. Na minha vida pessoal, depois

da anistia, sofri perseguições, dificuldades em conseguir emprego, porque trabalhava

em uma área que era considerada de segurança nacional, ainda na década de 80.

Isso revela o quanto esse período autoritário causou mal ao País. Não vou prolongar-

me, mas quero dizer que sempre me lembro daqueles que morreram, daqueles que

desapareceram. Comentei agora com o Deputado Durval Ângelo o carinho enorme

que tenho pela lembrança do José Carlos da Matta Machado, com quem convivi

muito. A lembrança dele e de tantos outros nos traz sentimentos de perda e tristeza,

principalmente por causa das famílias, que não puderam enterrar seus mortos. Acho

que essa é a grande chaga desse período que permanece aberta na nossa história.

Eles não puderam enterrar, não puderam saber da circunstância de sua morte nem

sobre aonde foram atirados. Antes que vítimas e opressores morram, é preciso que

aconteça um processo de verdade, para que haja um mínimo de possibilidade de

reconciliação. Essa é uma tensão que continua no ar. Todos sabemos, as pessoas

que estudaram dinâmicas familiares através das gerações sabem que as pessoas

que escondem verdades, que não vêm a público contar sua participação estão

transmitindo um peso aos seus descendentes, às suas famílias. Ao longo das

gerações serão reproduzidas situações difíceis causadas por essa culpa

inconsciente. Diria que, no mínimo, precisávamos de um processo de verdade, de

reconciliação, conforme ocorreu e ainda ocorre até hoje, se não me engano, na África

do Sul. Precisamos trabalhar, no mínimo, por isso.

Quero dizer, com sentimento de alegria e de justiça, que toda essa luta certamente

não foi em vão. Todo o processo que fizemos em Belo Horizonte, por meio da

Prefeitura, do governo do Estado, nas suas sucessivas gerações de dirigentes, a fim

de se buscar liberdade, justiça e direitos humanos, devemos a essa geração que

lutou. Aproveito este momento para honrar a memória de todos. Muito obrigado.

Palavras da Sra. Luzia Ferreira

Boa-noite a todas e a todos. Quero dizer que é um prazer estar aqui. Cumprimento
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a Mesa nas pessoas da Sra. Emely Vieira Salazar e do Deputado Vanderlei Miranda,

que aqui está representando a Assembleia e o seu Presidente. Quero cumprimentar

também todos que estão no auditório na pessoa do Betinho Duarte, ex-Presidente da

Câmara Municipal de Belo Horizonte, que também foi Presidente do Comitê pela

Anistia.

Sou de uma geração que também foi para as ruas levantar essa bandeira, a qual,

portanto, é um pouco protagonista dessa história. Lembrei ontem, num outro evento,

que, nesses 30 anos, essa foi a primeira vitória mais ampla dos opositores à ditadura.

Essa bandeira unificou a anistia ampla, geral e irrestrita e também todos aqueles que

lutavam contra a ditadura. Sabemos que havia diversas correntes da esquerda com

diversas interpretações, inclusive na forma de lutar, mas a anistia unificou e ganhou

as ruas. Iniciou-se com os familiares dos presos políticos e dos desaparecidos.

Registro a importância das mulheres nessa luta. A luta pela anistia ampla, geral e

irrestrita financiou-se por iniciativas de familiares de presos, na maioria mulheres, a

qual ganhou adesão em todas as camadas. Vinha do movimento estudantil, que

estava mais organizado e que, desde 1974, constantemente se organizava e

desafiava a legislação proibitiva de manifestação política, de fazer passeatas e

greves. Nós já tínhamos começado esse processo. Essa luta começou a encampar-

se por intermédio de outros movimentos, fruto da importância que adquiriu e da

sensibilidade que o movimento feminino pela anistia, em especial, conseguiu nos

contagiar. Vejo a Bizoca e lembro-me de uma pessoa também importante, que se

transformou num símbolo depois da luta pelos direitos humanos, que foi a D. Helena

Greco, símbolo de todos nós nessa luta. Faço referência à sua tenacidade, que

aprendemos a admirar na luta, no enfrentamento do autoritarismo, na coragem que

tinha de desafiar os poderosos. Tudo isso vimos naquela senhora com cara de avó,

frágil, mas que tinha coragem de desafiar.

Rediscutir e relembrar essa luta é também criar pontes com o futuro. Como disse o

representante do Ministro da Justiça, o que nos deixa muito esperançosos é que os

brasileiros tenham acesso aos arquivos. É injustificável que, depois de 30 anos, ainda

haja segredo sobre algo tão dramático que não pode ser anistiado, que são os crimes

de tortura. Talvez por isso a tortura ainda hoje seja tão comum no Brasil como
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método para interrogar presos nas nossas prisões e cadeias. O Deputado Durval é

Presidente de uma Comissão que cotidianamente recebe denúncias de torturas.

Trata-se de um crime que lesa a humanidade. Portanto, a tortura não pode ser

perdoada nunca. Não temos acesso aos arquivos. Que segredo é esse? Que

segurança de Estado pode justificar que, depois de tanto tempo, ainda não se tenha

esse relato e um conhecimento oficial da história? Esses 30 anos estão servindo para

reagrupar forças, para criar condições a fim de continuarmos lutando, encontrarmos

os desaparecidos políticos, conhecermos a verdade sobre as circunstâncias das

mortes dos chamados desaparecidos políticos, conhecermos os segredos dos porões

da Ditadura. Isso é o mínimo que a história nos deve. Um País considerado

democrático, de fato, não pode permitir que esse período continue como uma página

obscura.

Trago aqui esse reconhecimento a todos os que lutaram bravamente pela anistia

política, que desencadeou outras conquistas. Foi importante para unir os opositores

da Ditadura, criando uma bandeira com amplo apoio da sociedade para, depois, lutar

pelas eleições diretas e pela transição. Pagamos o preço de uma transição

negociada, pois não houve ruptura. A passagem da Ditadura para a democracia foi

negociada, incorporando-se parte do regime. Era uma unidade do novo com parte do

velho. Talvez por isso hoje seja tão difícil conhecermos essa história. Todavia, temos

uma democracia sólida, estando no poder pessoas que vieram desse processo de

luta. Muitos até sofreram nos porões da Ditadura, o que torna talvez mais urgente e

necessário que essa história seja passada a limpo. Muito obrigada.

Palavras do Deputado Durval Ângelo

Cumprimento o Deputado Vanderlei Miranda, da Comissão de Direitos Humanos,

na pessoa do companheiro Paulo Abrão, Presidente da Comissão Nacional. Saúdo

todos os integrantes da Mesa. Boa-noite a todos e a todas. Serei breve porque

teremos uma mesa de debates para aprofundamento posterior.

Gostaria de lembrar-lhes que este ciclo de debates é parte de uma discussão muito

maior, que, durante todo o mês de agosto, envolveu milhares e milhares de pessoas

em universidades, em bairros, em várias instituições, em sindicatos, em cineclubes,

em atividades promovidas por muitas entidades, como a Coordenadoria dos Direitos
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Humanos da Prefeitura de Belo Horizonte, como o Instituto Helena Greco, como o

Sindicato dos Jornalistas, como o Sinpro, como os movimentos de pastorais, os

movimentos sociais e populares. Este ciclo não é a culminância do processo, tanto

que, amanhã à noite, teremos lançamento de livro no Sindicato dos Jornalistas; no

sábado, ocorrerá o grande ato no viaduto, lembrando todo o período da Ditadura

Militar.

Todo esse processo foi realizado a muitas mãos. Alguns nomes de entidades

parceiras constam no material de divulgação; outros, não. Trata-se de um processo

coletivo, que envolveu muita gente. Também os 40 anos no Brasil do Golpe Militar, há

alguns anos, teve movimento amplo. A Comissão de Direitos Humanos e a

Subsecretaria Estadual de Direitos Humanos organizaram esse movimento em muitas

escolas e universidades.

Gostaria de falar algo que tenho dito em todos os lugares a que fui neste mês de

agosto. Disse o mesmo hoje, por duas vezes, em duas atividades em que se discutia

a anistia. Minha grande preocupação é com o hoje, minha grande preocupação é com

aquilo que estamos vivendo atualmente na luta pelos direitos humanos. Kierkegaard

já nos dizia que a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas que só

pode ser vivida olhando-se para a frente. Hoje vivemos num país em que “direitos

humanos” não são, de forma alguma, palavras efetivadas em políticas públicas.

Atualmente, pensarmos a questão dos direitos humanos é pensarmos desde o modo

de organização da nossa economia até o nosso processo de produção de bens de

consumo; é pensarmos no planeta como um todo, é pensarmos numa luta

permanente, sem nos esquecermos dos velhos problemas.

Só nesta semana, três denúncias de tortura por parte da Polícia Militar de Minas

Gerais chegaram à Comissão de Direitos Humanos. Esta Assembleia foi palco de

polêmica entre Deputados, porque o corajoso Juiz de Medina, Dr. Neanderson,

decretou a prisão de sete policiais envolvidos, em Itaobim, na Comarca de Medina,

em bárbara tortura contra dois adolescentes infratores que cometeram crime.

Todo o processo legal foi seguido, e o Juiz foi criticado. Hoje à tarde, às 15h30min,

neste mesmo espaço em que estamos, como manifestação contrária à realização

deste debate, outro Deputado solicitou a suspensão da reunião para fazer um ato de



____________________________________________________________________________
582

apoio ao Exército Brasileiro. Ou seja, estamos vendo que essas coisas estão vivas.

Pergunto-me se esse resquício do período da Ditadura Militar e se, como a Márcia

nos diz, essa falta de necessidade do encontro, da memória e da verdade não são

causas de tudo isso que acontece. É por isso que queremos justiça.

Minas Gerais tem várias medalhas em homenagem a muitas pessoas, aprovadas

neste Plenário: Medalha da Paz, em homenagem a Chico Xavier; Medalha Santos

Dumont, que agracia pessoas que contribuíram para o desenvolvimento do Estado;

Medalha de Mérito Legislativo; Medalha da Inconfidência; Medalha JK. Penso, então,

se todos nós não deveríamos levantar a voz, após as atividades de todo este mês, e,

dentro dessa busca de reconciliação e de compreensão de que não há democracia

sem direitos humanos, de que a democracia pressupõe oportunidades iguais e gozo

de direitos por todos, lançarmos nesta Assembleia um movimento pela criação da

Medalha de Direitos Humanos D. Helena Greco. Obrigado.

Palavras da Sra. Emely Vieira Salazar

Boa-noite, autoridades presentes na mesa. Na verdade, gostaria de mencionar

cada companheiro e companheira presente neste auditório. É uma grande emoção e

algo muito saudável rever minhas antigas companheiras do Movimento Feminino pela

Anistia. Esta é uma semana gloriosa e intensa, de muitas atividades e eventos

culturais, artísticos e políticos, e é muito emocionante o que estamos vendo e

sentindo, os avanços que obtivemos e o que está sendo apontado. Então, tudo valeu

a pena.

Quero aproveitar o fato de que o Secretário comunicou o pagamento de 48

indenizações, para falar do intenso, minucioso e profundo trabalho que a Comissão

Estadual de Indenização às Vítimas de Tortura - Ceivt -, cuja Presidente, Dra. Márcia

Martini, está presente, está realizando. Dos 700 requerimentos de indenização que

entraram no Conselho, mais ou menos 600 já foram avaliados, aprovados ou não; em

relação aos aprovados, já foi encaminhado pedido de pagamento e, como anunciado

aqui, será efetuado o pagamento nesta semana. Em nome do Conselho, quero pedir

ao Deputado André Quintão, representante do Presidente desta Casa; ao Deputado

Vanderlei Miranda, aqui presente; ao Secretário e também Deputado Agostinho

Patrús; e aos demais Deputados que encaminhem as questões legais para reabertura
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do prazo para pedido de indenização, porque, dos cerca de 5 mil presos políticos em

Minas Gerais, apenas 700 deram entrada ao requerimento de indenização.

Sabemos que muitos não tiveram notícia dessa possibilidade porque os meios de

comunicação nem sempre chegam a todos os rincões de Minas Gerais. Alguns ainda

têm medo de se apresentar a uma instituição oficial do governo. Estão marcados. Há

os que têm de relembrar aquele período, fazer depoimentos. Muitos compareceram e

não deram conta de fazer seus depoimentos, de relembrar, de relatar torturas.

Solicitamos, então, que o prazo seja reaberto para que as pessoas, com o trabalho de

divulgação, com os avanços existentes, possam ser encorajadas e apoiadas a

requerer esse mínimo a que têm direito, pois faz parte da dignidade delas. Deixo meu

cumprimento. Insistimos e continuamos querendo a verdade, queremos a liberdade,

que são pressupostos da democracia. Não queremos democracia com adjetivos. Boa-

noite.

2º Painel

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa as Exmas. Sras. Gilse Cosenza,

Coordenadora da Comissão de Anistiados de Minas Gerais; Magda de Almeida

Neves, Fundadora do Movimento Feminino pela Anistia em Minas Gerais; e Valéria

Costa Couto, irmã de Walquíria Afonso Costa, guerrilheira desaparecida no Araguaia;

e o Exmo. Sr. Betinho Duarte, ex-Presidente do Comitê Brasileiro pela Anistia em

Minas Gerais.

O Sr. Presidente (Deputado Vanderlei Miranda) - Quero saudar a todos e a todas

que compareceram a este importante evento, que fala de um tempo bastante sinistro

da nossa história, mas que, graças a Deus, nos últimos tempos, diante das ações

empreendidas, tem mudado a cara do nosso país. Foi um momento da história tão

sofrido para muitos dos que aqui estão e para muitos ausentes, principalmente os

representados nessas fotos e nas outras mais que estão no saguão da Assembleia.

Mas imagino que, quando podemos realizar um evento como este, temos a prova de

que alguns heróis foram enterrados, mas o sonho e a luta nunca foram enterrados.

Sinto-me honrado em presidir parte da reunião e coordenar esta Mesa de debates em

que teremos três debatedores, cada um deles com 15 minutos para sua exposição.



____________________________________________________________________________
584

Espero que todos que estão conosco possam permanecer até o final.

A Presidência avisa que a entrega do certificado está condicionada à devolução da

ficha de inscrição, devidamente preenchida até as 11 horas de sexta-feira, no Salão

de Chá localizado à esquerda deste Plenário. A entrega do referido certificado se

dará no dia 28, a partir das 17h30min, no mesmo local do credenciamento.

Palavras da Sra. Gilse Cosenza

Boa-noite, estou aqui apenas para ajudar a coordenar, e gostaria de dizer a vocês

que é muito importante abrirmos este debate com pessoas de extrema significação na

luta pela anistia no Estado de Minas Gerais. São pessoas que têm todo um

significado e que, de formas diferentes, deram sua contribuição.

Começaremos por Minas e, amanhã, ampliaremos o debate a novos níveis. Fica

aqui a minha saudação a vocês.

Palavras da Sra. Magda de Almeida Neves

Gostaria de cumprimentar o Deputado Vanderlei Miranda, coordenador dos

trabalhos, as autoridades, os meus colegas da Mesa, o Betinho Duarte, a Valéria

Couto, a Gilse Cosenza. Começo a minha fala neste ciclo de debates “30 anos de luta

pela anistia política no Brasil” lembrando Carlos Drummond de Andrade: “A anistia

nos becos, nos quartéis, / nas mesas burocráticas, nos fornos, / na luz, na solidão: /

só anistia. / Esta é a voz dos mortos sob o mármore, / a voz dos vivos no batente.

Ouço / mil bocas em silêncio murmurando: / anistia. / Vem, pois, ó liberdade, com o

teu fogo / e tua voz rebelde nos cabelos, / vem trazer os irmãos para o sol puro / e

incendiar de amor os brasileiros”.

Esse lugar que agora ocupo simbolicamente pertence a um grupo de mulheres que

enfrentaram com força e coragem o silêncio e o medo imposto pela ditadura militar.

Sem muito alarde, mas com persistência, construíram aos poucos uma tessitura de

esperança naqueles tempos sombrios. Como 1975 foi declarado pela ONU o Ano

Internacional da Mulher na luta pelos seus direitos, Terezinha Zerbini aproveitou o

momento para fundar, em São Paulo, o Movimento Feminino pela Anistia. Em Belo

Horizonte, desde 1976, um grupo de mulheres começou a se organizar para formar o

núcleo do Movimento Feminino pela Anistia: Eleonora Menicucci, Zélia Rogedo,

Ângela Pezzuti, Emely Salazar, Maria Luiza Meyer, Inês Teixeira, Efigênia de Oliveira,
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D. Ondina Nahas começaram a realizar visitas às casas de familiares de presos

políticos, exilados, desaparecidos, convidando as mulheres a participarem do

movimento. As primeiras reuniões foram realizadas na casa da D. Yedda Matta

Machado e, posteriormente, Terezinha Zerbini foi convidada a vir a Belo Horizonte.

Na casa de D. Yedda foi lançada a semente desse movimento. Aos poucos, esse

pequeno grupo de mulheres foi-se consolidando e, durante todo o ano de 1976 e

início de 1977, reuniões foram realizadas na sacristia da Igreja Carlos Prates, sempre

à noite, contando com o apoio dos padres. Nessas reuniões, foi-se sedimentando a

proposta de fortalecer e ampliar o mais possível o Movimento Feminino pela Anistia.

Aos poucos, na tessitura da trama social, foram-se instituindo diversas ações, como

distribuição de panfletos nas portas das igrejas, visitas aos presos políticos de

Linhares, arrecadação de fundos para auxiliar os presos políticos com a venda de

artigos de couro, denúncia das péssimas condições a que estavam submetidos,

assistência às famílias. Muitas outras mulheres foram, aos poucos, se envolvendo

com o movimento, constituindo-se uma verdadeira rede de solidariedade e coragem.

Em julho de 1977, D. Helena Greco foi escolhida Presidente e Ângela Pezzuti Vice-

Presidente, ocorrendo a ampliação do conselho existente desde 1976. Desde esse

momento, D. Helena Greco assumiu o movimento pela anistia e, posteriormente,

dedicou sua vida à luta pelos direitos humanos. Em 2005, foi uma das 52 mulheres

brasileiras que integraram a lista do projeto 1000 Mulheres para o Prêmio Nobel da

Paz.

Muitas intimidações e repressões tentaram impedir as ações do Movimento

Feminino pela Anistia - MFPA. Bombas foram jogadas na casa de D. Helena Grecco

e na Igreja do Carlos Prates, que nos abrigou durante um tempo. Na época da

realização da reunião pró-anistia no Colégio Santo Antônio, que conseguiu aglutinar

vários setores da sociedade e contou com a presença de D. Terezinha Zerbini, foi

denunciada a existência de uma bomba nas dependências do colégio. Era, na

realidade, uma notícia falsa para intimidar o movimento, mas logo conseguimos que o

DCE-UFMG nos cedesse sua sede na Rua Gonçalves Dias e fomos em passeata

pelas ruas na luta pela anistia.

Nessa época foi decisivo o apoio de um grupo de advogados que atuavam
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efetivamente junto ao MFPA, e gostaria de homenagear todos nas pessoas de Afonso

Cruz e Geraldo Magela, que já não se encontram mais entre nós. Neste contexto foi

criada a Secretaria dos Exilados em Belo Horizonte, na qual Ângela Pezzuti

desempenhou papel fundamental: levantamento de todos os exilados mineiros com o

detalhamento da situação política e jurídica de cada um, troca de correspondência

entre a Secretaria e os exilados e a informação dos documentos necessários para

volta ao Brasil. Foi elaborada uma cartilha com todas essas informações e enviada ao

exterior.

Marco significativo de toda essa trajetória foi a iniciativa da Associação Brasileira de

Imprensa e do jornal “O Pasquim” de promover um concurso de cartazes com a

finalidade de representar um forte apelo pela causa da anistia. Neide Pessoa, se

inspirando nos versos da canção “Não permita Deus que eu morra sem que eu volte

para lá”, foi vencedora com o cartaz que se tornou símbolo da anistia. O MFPA

acumulou forças, e a crescente participação de vários setores da sociedade na luta

pela anistia, ampla, geral e irrestrita contribuiu para a formação dos Comitês

Brasileiros pela Anistia - CBAs -, em 1978.

Por que rememorar esses fatos neste evento dos 30 anos? Muitas são as razões.

Tomo emprestadas as palavras de Heloísa Amélia Greco, participante ativa do MFPA,

na sua tese de doutorado, intitulada “Dimensões Fundacionais da Luta pela Anistia”,

que salienta “o direito à memória como dimensão da cidadania”, e também as

palavras de Jacques Le Goff: “a memória onde cresce a presente história, que por

sua vez a alimenta, procura salvar o passado para servir ao presente e ao futuro.

Devemos trabalhar de forma que a memória coletiva sirva para a libertação, e não

para a servidão dos homens”. Dois elementos aparecem como de vital importância:

cidadania e memória coletiva.

Neste momento de reflexão sobre o significado do movimento pela anistia ampla,

geral e irrestrita, minha narrativa busca as reminiscências de um passado carregado

de ações instituintes e construído pela experiência individual e coletiva de cada uma

dessas mulheres que ousaram interpelar seu tempo em busca de novos horizontes. E

relembro um texto de Michelle Perrot: “As mulheres não são passivas nem

submissas. Elas estão presentes aqui e ali (...) Elas têm outras práticas cotidianas,
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formas concretas de resistência à hierarquia e à disciplina, que derrotam a

racionalidade do poder (...) elas traçam um caminho que é preciso reencontrar (...)

uma história outra (...) uma outra história”.

A Lei de Anistia, aprovada no Congresso Nacional e sancionada por João Batista

de Figueiredo em 28/8/79, foi resultado da ampla mobilização de vários setores da

sociedade, liderados pelo MFPA e pelos CBAs espalhados por todo o Brasil. Várias

instituições também se mobilizaram, como a Sociedade Brasileira para o Progresso

da Ciência, que, no seu congresso de 1977, aprovou uma moção pela anistia geral. A

aprovação daquela lei permitiu a volta dos exilados e a soltura dos presos políticos.

Foi uma vitória importante e contribuiu de maneira significativa para o início de forte

mobilização na sociedade brasileira pelas eleições diretas e pela redemocratização

do País.

Entretanto, a lei aprovada e sancionada por Figueiredo provocou diversos

protestos. Se, por um lado, a anistia permitiu que perseguidos políticos e exilados

voltassem ao País e que presos políticos fossem colocados em liberdade, a lei

promulgada não garantiu a anistia que os movimentos e as diversas instituições

propunham. O adjetivo “conexo” - existente no § 1º, que diz: “É concedida anistia a

todos quantos (...) cometeram crimes políticos ou conexos com estes” - deu cobertura

a todos aqueles que, em nome do Estado brasileiro, cometeram torturas e

assassinatos. O “conexo” possibilitou que o Estado brasileiro não reconhecesse os

crimes cometidos na ditadura militar em nome da defesa da segurança nacional do

Estado ditatorial. Embora, nos últimos anos, as inúmeras iniciativas da Secretaria

Especial de Direitos Humanos tenham objetivado esclarecer muitos dos crimes

praticados e reparar as arbitrariedades sofridas por muitos brasileiros no período da

ditadura militar, muito ainda precisa ser feito. Além de não punir os torturadores, o

Brasil também não cumpriu outras exigências da chamada Justiça de Transição.

Criada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, a Justiça de Transição

prevê que os governos de países que passaram por um regime de exceção devem

assumir quatro responsabilidades: acesso a informações e dados públicos para

preservação da memória do período; reparação do prejuízo sofrido por cidadãos que

tiveram seus direitos lesados pelo Estado; julgamento e punição dos responsáveis
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por crimes contra a humanidade imprescritíveis e não passíveis de anistia; e

promoção de mudanças nas instituições de segurança pública. Dos quatro aspectos,

o Brasil só enfrentou a questão da reparação. Permanecem ainda sob sigilo os

arquivos do período militar, e não foram apurados os crimes contra os direitos

humanos.

Rememorar a luta pelos direitos e pelas liberdades democráticas faz parte de um

legado que toda uma geração deixou inscrito na história brasileira e que não pode

jamais ser olvidado. Como diz Adauto Novaes: “Esquecer o passado é negar toda

efetiva experiência de vida; negar o futuro é abolir a possibilidade do novo a cada

instante. Mais ainda, as ideias de justiça, liberdade, alteridade tornam-se abstrações

vazias no espaço e no tempo, a partir do momento em que qualquer ação já se sabe

eternamente feita e, absolutamente, irreparável” (in: “Tempo e História”, Companhia

das Letras, pág. 9, 1992). Buscar enfrentar essas ações é um compromisso para o

fortalecimento da democracia no Brasil, como já o fizeram outros países latino-

americanos que passaram por ditaduras militares, como Chile, Argentina e Uruguai.

Para finalizar, nas pessoas de D. Helena Greco e Ângela Pezzuti, Presidente e

Vice-Presidente do MFPA, homenageio todas as mulheres - as que não pude citar

nestas palavras e muitas anônimas - que contribuíram decisivamente naqueles anos,

quando o medo dominava o cenário político brasileiro, e que, com coragem e

determinação, ousaram infringir as amarras do poder dominante inscrevendo a luta

pela anistia nos seus corações e mentes, como traduzido nos versos do poeta: “E

todos os meus nervos estão a rogar / E todos os meus órgãos estão a clamar / E uma

aflição medonha me faz implorar / O que não tem vergonha nem nunca terá / O que

não tem governo nem nunca terá / O que não tem juízo (...) / O que será que será (...)

/ Que todos os avisos não vão evitar / Porque todos os risos vão desafiar / Porque

todos os sinos irão repicar / Porque todos os hinos irão consagrar (...) / E todos os

destinos irão se encontrar”. Anistia ampla, geral e irrestrita. Obrigada.

Palavras da Sra. Valéria Costa Couto

Boa noite a todos. Em nome de todos os familiares de desaparecidos políticos,

agradeço ao Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente desta Casa, e a todas as

outras entidades que propiciaram este momento tão importante de reflexão.
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“Ainda há muito o que fazer para que nossa juventude jamais se esqueça desses

tempos duros e injustos”, palavras de D. Paulo Evaristo Arns. Era 1964. A ditadura

militar fora instalada no Brasil para impedir mudanças no sistema econômico, político

e social que viessem afetar o poder dos monopólios internacionais e nacionais

associados. E, entre tantas sequelas, essa ditadura deixou um saldo de centenas de

mortos e desaparecidos, milhares de pessoas presas, torturadas, banidas, cassadas

e exiladas.

No início dos anos 70, grupos de familiares se juntaram para reivindicar a

localização dos seus entes queridos desaparecidos ou obrigados a viver na

clandestinidade. Em meados da década de 70, o insustentável milagre econômico

entra em derrocada, a ditadura se enfraquece, e a luta dos familiares evolui para a

reivindicação de anistia, criando-se o Movimento Feminino pela Anistia, que foi o

primeiro movimento nacional e unificado contra a ditadura militar e se constituiu na

mais importante frente política progressista da nossa história.

Paralelamente a essa luta pela anistia, a sociedade brasileira, desejando a volta à

democracia e ao Estado de Direito, lutou pelo fim da Lei de Segurança Nacional e

pela Assembleia Geral Constituinte, que veio 10 anos depois. A anistia deveria ser

ampla, para todos os atos; geral, para todas as pessoas; e irrestrita, sem exceção.

Porém, assim ela foi para os membros da repressão, antes mesmo de qualquer

julgamento. Porém, para os opositores do regime, ela foi parcial e restrita, pois muitos

presos políticos permaneceram na prisão até um ano após a Lei da Anistia (Lei

Federal nº 6.683, de 28/8/79).

E muitos de nossos jovens não puderam cantar: “Estou de volta pro meu

aconchego”. Isso porque já haviam sido assassinados pela ditadura, que preferiu

manter esses crimes debaixo do tapete. É contra esse esquecimento que nós

lutamos, não só para manter viva a luta e a memória dos que tombaram, mas

também para saber que essa impunidade inspira, nos dias atuais, as torturas, os

assassinatos e desaparecimentos cometidos contra os pobres e marginalizados deste

país. A pacificação nacional se dá quando agentes do Estado não são acobertados

pela impunidade. Todos os anistiados foram processados. Alguns foram condenados

e cumpriram grande parte de suas penas. E por que dois pesos e duas medidas? Os
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presos políticos condenados pelos chamados crimes de sangue não foram soltos com

a anistia. Mas as torturas e assassinatos e desaparecimentos de corpos ocasionados

pelo governo militar permanecem impunes.

Temos de desmistificar a tortura: ela não foi apenas uma reação a uma ação

política. Ela foi cometida por agentes do Estado, que detinham o monopólio da força e

excederam os limites inclusive pela ordem imposta pela própria ditadura. Se falam em

anistia para torturadores, assume-se que aconteceu a tortura. Não está escrito em lei

alguma que um agente policial ou militar poderia usar da violência em interrogatórios.

Matar uma pessoa já presa não é crime político, mas crime contra a vida. Portanto

não se inclui nos chamados “crimes conexos”, de que fala a Lei da Anistia. Ignora-se

a existência de torturadores processados e castigados na Justiça devido aos flagelos

físicos a que submeteram os prisioneiros. Se não há acusação nem punição, não há

anistia. Por aí vemos que a impunidade é uma questão política, e não legal. A Lei nº

9.455, de 1997, no seu art. 1º, inciso II, § 6º, define o crime de tortura como

inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Tortura é um crime de lesa-

humanidade, que atenta contra a dignidade de todo o ser humano. “E, se possível

fosse, escreveríamos o 11º Mandamento da Lei de Deus: ‘Não torturarás!’.” Tratar da

questão da tortura não é revanchismo político. Em nenhuma legislação tortura é

considerada crime político, mas crime contra a vida. A Anistia Internacional

considerou, em seu relatório sobre violações de direitos humanos, que o Brasil é um

dos poucos países da América Latina que ainda não fechou as feridas abertas pelos

abusos do passado. “Ao negligenciar as pessoas que sofreram torturas e outros

abusos, o Estado brasileiro não apenas desrespeitou os direitos humanos dessas

vítimas, como permitiu que esses abusos fincassem raízes”, diz o relatório, divulgado

no início de junho de 2009, que analisa a situação dos direitos humanos em todo o

mundo. Diante do relatório da Anistia Internacional, o Ministro da Defesa Nélson

Jobim classificou como “revanchismo” a ideia de punir militares que tenham cometido

atos de tortura durante o período de ditadura militar. Enquanto isso, os militares

torturadores passeiam por aí com a total certeza da impunidade e confessam, com

detalhes, para toda a imprensa nacional os métodos de torturas que empregavam.

O jornal “Correio do Brasil”, no dia 11/6/2009, divulga a fala do Ministro Jobim: “Não
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podemos comparar o Brasil com a Argentina ou com o Uruguai. Houve um acordo

político em 1979. Houve um projeto de lei que foi aprovado pelo Congresso Nacional.

A questão hoje não é discutir se é a favor ou contra torturadores. A questão hoje é

saber se podemos ou devemos rever esse acordo político”. Várias tentativas da

sociedade já foram feitas para acabar com esse ”acordo do silêncio”. A sentença da

Juíza Solange Salgado em 2003 é “abrir os arquivos da ditadura”. No entanto, o

governo brasileiro recorreu várias vezes de 2003 a 2007, e a sentença não foi

cumprida, chegando até ao fato de o Sr. Presidente Lula assinar, em 2005, a Lei nº

11.111, estabelecendo que documentos cujo sigilo seja considerado “imprescindível à

segurança da sociedade e do Estado” podem ficar “indefinitivamente vedados” à

consulta. A Ordem dos Advogados do Brasil, em outubro de 2008, com a ideia de

derrubar o perdão aos militares que cometeram atos de tortura, apresentou uma ação

no STF. A ação questiona a prescrição e a responsabilização de crimes de tortura

praticados durante o regime militar. Ela contesta a validade do art. 1º da Lei da

Anistia, que considera como conexos e igualmente perdoados os crimes “de qualquer

natureza” relacionados aos crimes políticos ou praticados por motivação política, no

período de 1961 a 1979.

No dia 26/3/2009, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos submete à

Corte Interamericana de Direitos Humanos a demanda no caso nº 11.552 de Julia

Gomes Lund e outros - Guerrilha do Araguaia - contra a República Federativa do

Brasil, em virtude de sua responsabilidade pela detenção arbitrária, tortura e

desaparecimento forçado de 70 pessoas na chamada Guerrilha do Araguaia, de 1972

a 1975. Vejam, pois, meus amigos, que a Guerrilha do Araguaia é ainda uma ferida

aberta no coração de todos aqueles que desejam contar a verdadeira história da

ditadura neste país, com princípio, meio e fim, para que não se repita jamais. Em

1995, por meio da Lei nº 9.140, a União reconhece as mortes das 70 pessoas da

Guerrilha do Araguaia e entrega às famílias atestados de óbitos com dizeres como

esses que minha família recebeu: “Walquíria Afonso Costa foi encontrada morta, em

local ignorado, sendo a causa da morte ignorada”. E já são passados 30 anos em que

nós, familiares, desejamos sepultar dignamente os nossos entes queridos. O respeito

aos mortos é tão antigo quanto a própria humanidade. Após o comunicado da Corte
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Interamericana de Direitos Humanos ao governo brasileiro, o Ministério da Defesa,

por meio da Portaria nº 567, de 29/4/2009, cria o grupo de trabalho da Operação

Tocantins, para buscas aos corpos do Araguaia, com a presença do Exército, mas

sem a presença do Ministério Público, sem a presença da Secretaria de Direitos

Humanos, o que causou indignação e repúdio aos familiares, que entregaram, nas

mãos do Presidente da República, no último mês de julho, uma carta de protesto. É

bom lembrar que nossos meninos e meninas não foram para o Araguaia por questões

individuais nem familiares. Aliás, eram todos muito felizes em suas questões

pessoais, inteligentes, estudantes universitários, médicos, enfermeiras, professoras,

tocadores de viola, que amavam a vida e queriam, para esse povo oprimido e

explorado, uma vida mais feliz também. Por isso, decidiram abdicar do conforto de

suas casas para viver junto à população humilde do Araguaia, conscientizando-a de

seus direitos à terra, da repressão que dominava o País e da necessidade de lutar

por uma sociedade mais justa e igualitária. Portanto, a questão do Araguaia é uma

questão de todo o povo brasileiro. E não se trata apenas de encontrar corpos, é

preciso contar a história e punir os culpados. É angustiante saber que, dos presos

políticos, torturados, mortos, desaparecidos e seus familiares, não se pode anistiar a

dor, as perturbações psicológicas, o padecimento físico e moral. Sofrimento

emocional, dessa natureza, é inanistiável. Obrigada.

Palavras do Sr. Betinho Duarte

Boa-noite a todos. Antes de passar o documentário “Arquivos Imperfeitos”, gostaria

de agradecer e elogiar essa iniciativa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, na

pessoa do Presidente Deputado Alberto Pinto Coelho. Faço um elogio também à

Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, na pessoa do Deputado

Durval Ângelo e da sua assessoria. Cumprimento os assessores desta Casa,

principalmente da Gerência-Geral de Projetos institucionais, na pessoa do Juscelino

Oliveira. Da mesma forma, cumprimento as entidades parceiras, na pessoa da

Bizoca, do Instituto Helena Greco de Direitos Humanos e Cidadania.

A Magda e a Valéria já falaram muito bem sobre a questão. O nosso tema é “Ontem

e hoje”. Ambos já foram muito bem abordados. Mas, antes de falar sobre os

bandidos, sobre os criminosos, sobre os assassinos, estupradores, traficantes,
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ditadores de plantão, abordarei quatro pontos inegociáveis pelos quais continuamos

lutando, que são a punição dos torturadores, o desmantelamento do aparato

repressivo, a elucidação dos casos dos mortos e desaparecidos e a abertura dos

arquivos.

O Durval fez uma menção anterior, na abertura, de que deveríamos comemorar

todos os anos a anistia até conquistarmos a verdadeira anistia.

Há várias pessoas jovens aqui, que não conheceram a Dra. Helena Greco. Estamos

fazendo a sugestão de criar uma comenda, na Assembleia Legislativa, para que todo

ano possamos comemorar a anistia até a sua conquista plena.

Assim, Deputado Vanderlei Miranda, cederei parte do meu tempo para a exibição

do vídeo “Arquivos Imperfeitos”, a fim de que as pessoas conheçam a vida da D.

Helena Greco.

Sra. Heloísa Starling, Deputado Durval Ângelo, neste caderninho aqui está toda a

história do Comitê Brasileiro pela Anistia, porque eu anotava todas as informações.

Noutro dia, Deputado Vanderlei Miranda, perguntaram-me se eu não tinha receio de a

polícia pegar esse caderninho. Eu não tinha, porque, na verdade, o movimento de

anistia não era clandestino, não era uma organização de esquerda. Nossas reuniões

eram abertas, delas participava todo o mundo, muitas vezes em praça pública, e,

obviamente, havia até informantes da polícia. Decidíamos e, para perplexidade deles,

mesmo apanhando, fazíamos todas as manifestações. Eu não tinha receio algum de

anotar detalhes das reuniões, até mesmo as datas. Por exemplo, está aqui: “Pauta.

Avaliação do congresso. Reunião da executiva nacional em Belo Horizonte”. Estou

dizendo isso porque, na verdade, estamos vivendo um momento muito importante,

que é a construção do Memorial da Anistia Política em Belo Horizonte. Ele mudará a

vida da nossa cidade. Até então, Deputado Vanderlei Miranda, as pessoas vêm a

Belo Horizonte para conhecer a Pampulha, o Mercado Central, mas agora as pessoas

não só de Minas mas do Brasil e até do mundo virão a Belo Horizonte para conhecer

o Memorial da Anistia Política. Ele será uma referência nacional e até internacional

em relação a toda essa história. Lá não haverá versões. Vejo muitas pessoas, Bizoca,

falando das nossas versões. Não temos versões, temos a verdade. No Memorial,

estará a verdade de toda a luta. Interpretem da maneira que quiserem, mas a
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verdade está conosco e sempre estará.

Neste caso específico - já mostrei à Sra. Heloísa -, entreguei esta miniatura ao

Ministro Tarso Genro. É a primeira e única escultura feita pelo Oscar Niemeyer. Ele

doou - não é isso, Suzana? - aos movimentos da anistia. Até hoje não conseguimos

construir esse monumento em homenagem aos mortos e desaparecidos. Fiz uma

sugestão ao Ministro: que ele construa essa escultura do Oscar Niemeyer antes que

ele morra - geralmente homenageamos depois que a pessoa morre -, no Memorial da

Anistia Política. Fiz essa sugestão ao Ministro Tarso Genro e espero que ela seja

implementada.

Quero fazer apenas duas passagens rápidas sobre o ontem, para falar sobre o

presente, pois a luta continua. Houve dois casos de que me recordo, assim como

você, Ângela Pezzuti. Um deles foi a luta árdua que travamos para a libertação de

Flávia Schilling. Ela foi presa em Montevidéu, em 1972, tinha 19 anos, foi baleada,

torturada violentamente e condenada a 15 anos de prisão. E, pasmem, para libertá-la,

o governo do Uruguai cobrou uma pensão pela sua estadia nos cárceres da ditadura

uruguaia. Naquela época, foram 300 mil - não sei se cruzeiros ou reais. Foram

US$30.000,00. Fizemos uma campanha nacional para arrecadar fundos para pagar a

“pensão” da Flávia Schilling.

Tenho um documento que mostra que fomos para a Praça Sete, e nunca sofremos

tanto porque, para cada participante, jogaram mais de 10 bombas. Eu estava lá,

assim como a Bizoca, a D. Helena e várias outras pessoas. Parecia que o Dops

queria desovar as bombas para comprar mais e colocar em seu arsenal. Essa

campanha tem os valores certos, porque nossas campanhas eram transparentes e

éticas. Recolhemos esse dinheiro. Naquela época eram 16 mil de não sei que

dinheiro, e nós o enviamos. A prestação de contas desse dinheiro está aqui, vinda de

uma campanha feita em 1979. Isso mostra que o nosso movimento era ético, solidário

e fraterno.

Antes de aparecer a questão da D. Helena Greco, vimos uma fotografia. Durval,

naquela época já discutíamos a questão dos direitos humanos. Aquele caso mostrado

ali foi exemplar. Era uma criança de 14 anos - embora hoje, com 14 anos, a pessoa já

trabalhe e seja pai -, que foi presa há 30 anos. Seu apelido era Cosminho. Ele foi
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levado para a Delegacia de Furtos e Roubos, colocado numa cela com outras

pessoas adultas, torturado violentamente, assassinado, o seu pescoço foi separado

do corpo. Tentaram sepultar essa criança secretamente. Fomos atrás, depois que o

corpo saiu do IML. Toda a equipe do Dops estava lá, com metralhadoras.

No cemitério eles nos cercaram com metralhadoras e, quando sepultavam essa

criança como indigente, pegamos o caixão, pois achávamos que havia pedra ali

dentro. Na foto estão pessoas históricas, como o Bizetão; o João Batista dos Mares

Guia; o Machadinho, que era médico - estou ao lado do Machadinho -; a Cecília, que

cobria pela Bandeirantes; e a mãe do menino, que está do lado esquerdo. Quando

abrimos o caixão, a mãe do menino desmaiou, pois vimos claramente que a cabeça

da criança estava separada do resto do corpo. Começamos a tratar a questão da

anistia junto com a dos direitos humanos.

Sugiro, Vanderlei e Durval, que resgatem essa história acontecida há 31 anos,

porque não deu em nada, como tudo neste país dá em nada.

Voltando à questão da punição dos torturadores, do desmantelamento do aparato

repressivo, quero dizer aos senhores que não abrimos mão disso. Já foi falado

claramente que tortura é crime de lesa-humanidade. Tenho aqui a relação dos

torturadores mineiros: Aécio, Cláudio Guimarães, Davy Hazan, Marcelo Paixão, que,

graças a Deus já foi embora, está no inferno, e tantos outros, até mesmo o que me

prendeu, em 14/5/68.

Deputado Durval Ângelo, quero perguntar se esses senhores fizeram isso por

loucura, por acaso. Por que fizeram isso? Era uma ordem de Estado. O AI-5 foi o

golpe no golpe. Quem defendeu, votou e assinou o AI-5? Tenho a lista comigo. Até

mesmo o Sr. Jarbas Passarinho, que era Ministro do Trabalho e hoje escreve nos

jornais, incluindo os de Minas, se arvora em democrata. Será que o Sr. Jarbas

Passarinho não tem as mãos sujas de sangue, como o Davy Hazan, como o Fleury?

O Delfim Neto votou e assinou o AI-5. Será que esse ex-Ministro não tem as mãos

sujas de sangue? Essa questão precisa ser resolvida, até porque eles estão por aí.

Pasmem os senhores: neste ano houve a missa de 30 anos da morte do Fleury.

Essa missa foi celebrada em São Paulo e dela participaram mais de 100 policiais.

Pasmem mais ainda: o Cb. Anselmo estava presente a essa missa. Sabem quem é o
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Cb. Anselmo? Não é verdade aquela versão policial, Suzana, daquele grupo morto na

Chácara. O Cb. Anselmo entregou todo o grupo. Eles foram presos anteriormente,

torturados e assassinados na tortura, até mesmo a esposa do Cb. Anselmo, a

Soledad, que estava grávida. Quando encontraram a Soledad, encontraram também

o feto, o filho do Cb. Anselmo, no fundo desse tambor. O que merece o Cb. Anselmo?

Ele entrou com pedido de anistia política.

Falei ao Paulo Abrão, quando vínhamos do aeroporto, que espero que o Estado

brasileiro faça justiça. Recentemente fui ao Rio de Janeiro, onde muitas pessoas

falaram que, se o Estado brasileiro não fizer justiça, muita gente a fará. Espero que

seja feita justiça, porque esse cara é um bandido, um assassino.

A questão do desmantelamento do aparato repressivo continua pertinente. Fizeram

a missa do Fleury, com a presença do Cb. Anselmo. Eles continuam por trás

torturando presos comuns. Ficaram riquíssimos porque roubaram. Entravam nas

casas e levavam tudo. Ficaram riquíssimos, vide o caso do Cap. Aílton Guimarães,

traficante, bicheiro e Presidente de escola de samba do Rio de Janeiro, que está

riquíssimo, milionário. Cabe punição a esses bandidos que estão por aí.

Para terminar, há a questão dos mortos e desaparecidos. Desde que a terra foi

criada, desde que Deus criou o mundo, Deputado Vanderlei Miranda, os familiares

têm o direito de enterrar seus entes queridos. Onde estão os nossos entes queridos?

Onde está Idalísio? Onde ele está? Ainda ontem me informaram que, dos 163

casos de desaparecidos, até agora só foram resgatados 4 corpos; há 159 corpos

desaparecidos. E as famílias? A pior morte não é aquela quando se enterra o ente

querido; a pior morte é o desaparecimento, porque não se sabe onde a pessoa está,

se está bem, se está mal, se está morta. Isso é uma tortura para o resto da vida.

Acompanhei uma senhora em Belo Horizonte que ia a todos os lugares à procura de

seu filho. Há pessoas que até hoje mantêm o quarto do filho, achando que ele vai

voltar. Isso é uma tortura. Esses corpos têm de ser resgatados, e as famílias têm o

direito de enterrá-los.

Para terminar, os arquivos têm de ser abertos; do contrário, vai ficar versão contra

versão, quando a verdade, que está conosco, está nesses arquivos. Tenho absoluta

certeza de que seremos vencedores, até porque já o fomos. O movimento da anistia
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foi fundamental para derrotar a ditadura. Depois que voltaram os exilados, os

cassados e as nossas lideranças, o Brasil mudou. As greves acabaram de enterrar a

ditadura, mas o movimento da anistia foi decisivo e fundamental para acabar com ela.

Ditadura nunca mais. Até porque quem esquece o passado está condenado a repeti-

lo. Boa noite. Obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de vídeo.

Encerramento

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

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

Deputadas e os Deputados para as especiais de amanhã, dia 28, às 9 e às 14 horas,

nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 32ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 28/8/2009

Presidência do Deputado Durval Ângelo

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

da Mesa - Apresentação artística - Palavras do Sr. Presidente - Designação de

Coordenador - Palavras da Sra. Coordenadora - Palavras da Sra. Ângela Mendes de

Almeida - Palavras do Sr. Virgílio de Mattos - Palavras da Sra. Suzana Keniger Lisboa

- Esclarecimentos sobre os debates - Debates - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem a Deputada e os Deputados:

Cecília Ferramenta - Durval Ângelo - Sebastião Helvécio.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Durval Ângelo) - Às 9h15min, 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 Cecília Ferramenta, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
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Destinação da Reunião

O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização do Ciclo de Debates “30

Anos de Luta pela Anistia Política no Brasil”, com o objetivo de discutir e refletir sobre

o significado do movimento pela anistia ampla, geral e irrestrita na segunda metade

da década de 70 e seu saldo político, cujos efeitos se estenderam ao longo dos

últimos 30 anos. Nesta manhã, teremos a apresentação do Painel “A questão dos

mortos e desaparecidos ontem e hoje - a permanência da tortura enquanto

instituição”.

Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à Mesa as Exmas. Sras.

Heloísa Greco, a Bizoca, Coordenadora do Instituto Helena Greco de Direitos

Humanos e Cidadania e Coordenadora dos trabalhos; Suzana Keniger Lisboa,

Coordenadora da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos; e

Ângela Mendes de Almeida, membro do Observatório das Violências Policiais em São

Paulo e da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos; e o Exmo.

Sr. Virgílio de Mattos, membro do Grupo de Amigos e Familiares de Pessoas em

Privação de Liberdade e do Fórum Mineiro de Saúde Mental.

O companheiro e Prof. José Luís Quadros de Magalhães, que sempre tem estado

conosco e acompanhado os trabalhos e a luta pelos direitos humanos, não pôde

comparecer a este evento, na parte da manhã - ligou-nos pedindo desculpas -, por

problemas de saúde.

Apresentação Artística

O Sr. Presidente - Neste momento, assistiremos a uma apresentação teatral do

Grupo Levante - Teatro do Oprimido, a quem agradecemos pela presença e parceria

neste evento.

- Procede-se à apresentação artística.

Palavras do Sr. Presidente

Apesar de constar na programação que eu faria as considerações iniciais, eu não

iria fazê-las. Mas participo de uma Mesa que discutirá a permanência da tortura, que

é um dos casos que mais chega à Comissão de Direitos Humanos. A tortura é um

instrumento violento, cruel, de negação da natureza e, entre os animais, só é feita
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pelo ser humano. Nenhum animal tortura o outro. Recentemente, li o livro “Diário de

Fernando”, de Frei Betto - conheço-o há 30 anos, e até sua sobrinha é concursada,

trabalha conosco na Comunicação Social -, e sei de toda candura e ternura do

Fernando. E, quando ele relata tudo que sofreu - a tortura que outros sofriam, a

tortura que presos comuns sofriam, porque, em determinado momento, ele e outros

ficaram no presídio com presos comuns -, quando era colocado no pau de arara e

sofria tortura, diz que era como se a sua alma fosse separada do corpo.

Para nós que atuamos na área, acho que, diante da tortura, aquele antigo aforismo

do filósofo Nietzsche tem que estar sempre presente em nós. Ele diz que aquele que

luta com monstros deve acautelar-se para não ser um. E mais, diz que, no primeiro

contato que teve com os Alpes, admirando toda aquela beleza e imensidão, ele

concluiu o aforismo dizendo: “Quando você olha demais dentro de um abismo, esse

abismo olha dentro de você”.

Eu e o Betinho Duarte, nosso Presidente brasileiro do Movimento pela Anistia em

Minas Gerais, estávamos lembrando outro dia que só brigamos uma vez. Foi quando

fazíamos as atividades dos 40 anos do golpe militar, e o Betinho, numa atitude para

chocar a sociedade, que acho correta, num ato público que fizemos à frente do

Deoesp, levou um pau de arara para, numa encenação, pendurar nele um ator. Nós

tivemos uma discussão e, num português claro, quase partimos para a porrada. Eu

disse a ele que não admitia uma coisa dessas nem por encenação. Depois nós

fizemos as pazes. Somos duros, ficamos uns dias sem conversar, mas depois

fizemos as pazes. Entrei na frente, e o menino estava com mercúrio como se tivesse

sido torturado. Eu disse que não admitia isso nem no teatro, nem em encenação.

Designação de Coordenador

O Sr. Presidente - A Presidência designa a Sra. Heloísa Greco para atuar como

coordenadora dos trabalhos.

Palavras da Sra. Coordenadora

Bom-dia às companheiras e aos companheiros. Meu papel é o de coordenação

desta Mesa, logo não vou alongar-me. Ainda bem que é de coordenação e não de

moderação, porque do jeito que as coisas estão não se trata de moderar nada, mas

de radicalizar. Está na hora da radicalização.
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Ao estar aqui, temos a sensação de reconforto, de segurança. Estamos há muito

tempo nessa frente, na luta pelos direitos humanos num país que é campeão mundial

de desigualdade social e que tem no prontuário mais de 350 anos de escravidão e 21

anos de ditadura militar. Nenhuma sociedade escapa ilesa desse processo. Estamos

numa Mesa composta por companheiros de luta de ontem, de hoje e de sempre. No

Plenário, temos a mesma presença. Estou vendo o Betinho Duarte, a Ângela ao meu

lado, a Tereza, o Adair, o Sérgio Ferreira, que veio do Rio, e outros. O Durval citou

Nietzsche, eu citarei uma inscrição do Maio de 68, em Paris, que é a seguinte: “Nós,

os vencidos, somos invencíveis. Isto é, estamos todos aqui de novo”.

Lerei a nota que informa o nosso ciclo de debates, que é o fechamento de uma

jornada iniciada no dia 4 de agosto. Dela participaram várias entidades, sindicatos,

movimentos, associações de bairro. Vamos fechá-la de fato numa grande

manifestação pública que acontecerá no sábado, dia 29, debaixo do viaduto de Santa

Tereza. Haverá um tributo aos mortos e desaparecidos políticos no Brasil e na

América Latina. Durante todo o dia, acontecerão várias atividades, como música,

teatro, cinema e poesia. Na ocasião, lançaremos o dossiê de mortos e desaparecidos

no Brasil entre 1964 e 1985. Lerei a nota que informou nosso ciclo em que consta a

posição das entidades. A nota começa com um trecho de uma poesia do Carlos

Drummond de Andrade. (- Lê:)

“Se a anistia é um processo de esquecimento, que será da história? E que será dos

esquecidos, se eles mereciam ser lembrados, vivos ou mortos que estejam, porque a

injustiça os marcou?”. (“Anistia: Como vens, como te imaginava”, 1979).

Há 30 anos, foi promulgada no Brasil a lei de anistia política, Lei nº 6.683, de

28/8/79. Trata-se de significativa conquista da nossa sociedade. Essa vitória, no

entanto, foi parcial: a anistia não veio ampla, geral e irrestrita como exigia o conjunto

dos movimentos de resistência à ditadura militar articulados pelos comitês brasileiros

de anistia e pelo Movimento Feminino pela Anistia. Para esses movimentos, a anistia

só seria digna desse nome se realizasse os seus princípios programáticos:

erradicação da tortura e das leis de exceção; esclarecimento das circunstâncias em

que ocorreram os assassinatos dos opositores à ditadura; localização dos restos

mortais dos desaparecidos políticos; responsabilização jurídica do Estado e dos



____________________________________________________________________________
601

agentes de repressão por praticarem crimes de lesa-humanidade, portanto

inafiançáveis, imprescritíveis e inanistiáveis; e desmantelamento do aparelho

represssivo. A interpretação que prosperou a partir da Lei nº 6.683/79 é, ao contrário,

que a anistia é parcial e condicional para os opositores ao regime e total e prévia para

os torturadores, assassinos e agentes da repressão, antes mesmo de qualquer

julgamento, apesar da evidente aberração ética, histórica e jurídica aí contida.

É esse o sentido da malchamada reciprocidade, balão de ensaio fabricado pela

ditadura militar, que acaba por se tornar senso comum. Estão garantidas, assim, a

permanência da cultura do sigilo e mesmo do sigilo eterno, que impede a abertura

dos arquivos da repressão, e a perpetuação da cultura da impunidade e da estratégia

do esquecimento.

O que está na base disso tudo é a garantia da inimputabilidade daqueles que

perpetraram torturas, assassinatos e desaparecimentos durante a ditadura militar, o

que leva à manutenção da tortura como uma das instituições mais sólidas em vigor

no País. Podemos falar de uma reciclagem perversa da doutrina de segurança

nacional. Hoje, os principais alvos da tortura, do extermínio e do aparelho repressivo,

que continua montado, são os 2/3 da população que vivem no limiar da linha de

miséria e os movimentos sociais. A luta pela anistia cabe aí também, pois todo preso

ainda é preso político. Pelo fim dos manicômios e das prisões!

Nesses 30 anos, houve avanços importantes no que diz respeito à reparação

daqueles que fizeram oposição à ditadura militar. Por outro lado, os princípios

programáticos do movimento pela anistia ampla, geral e irrestrita, apontados acima,

continuam valendo. Nenhum deles foi realizado ainda. A discussão proposta por este

ciclo de debates procurará resgatar a atualidade e o radicalismo dessa luta a partir da

discussão contemporânea da necessidade de construção de uma justiça de transição

no Brasil, que efetive o direito à história, à verdade e à memória como dimensão

básica de cidadania.

Assinam esta nota: Instituto Helena Greco de Direitos Humanos e Cidadania,

Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Grupo de

Amigos e Familiares de Pessoas em Privação de Liberdade, Diretório Acadêmico

Prof. Aluísio Pimenta - FAE/UEMG/Campus Belo Horizonte, Comitê Mineiro do Fórum
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Social Mundial, Movimento de Libertação dos Sem-Terra, Comissão de Familiares de

Mortos e Desaparecidos Políticos, Rede contra a Violência, Brigadas Populares,

Tribunal Popular: o Estado no Banco dos Réus e o Grupo Tortura Nunca Mais/RJ.”

Estamos discutindo esse tema ao longo deste mês, porque queremos avançar para

constituir uma comissão de verdade e de justiça no Brasil, para, de uma vez por

todas, erradicar a tortura, que continua sendo uma das instituições mais sólidas neste

país, junto ao latifúndio, à igreja e à Rede Globo de Televisão.

Sem mais delongas, passo a palavra para os convidados. Hoje, queremos garantir

o debate, pois ontem isso não foi possível devido ao atraso no início dos trabalhos.

Hoje, haverá um espaço importante destinado ao debate. Inverteremos a ordem

prevista no programa. Primeiro, passarei a palavra para Ângela Mendes de Almeida;

em seguida, Virgílio de Mattos e, após, Suzana Lisboa.

Palavras da Sra. Ângela Mendes de Almeida

Bom-dia a todas e a todos. Em primeiro lugar, agradeço o convite para participar

deste ciclo de debates promovido pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais e,

particularmente, agradeço à Bizoca, que me convidou para falar, associando a

questão da anistia à da tortura hoje e também a questão dos mortos e desaparecidos

ontem e hoje.

Falo como membro da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos, pois

sou ex-companheira do jornalista Luiz Eduardo Merlino, assassinado no DOI-Codi de

São Paulo, em 1971. Temos aqui a manifestação que realizamos em frente ao DOI-

Codi há mais ou menos um ano. Ano passado, eu e a irmã do Luiz Eduardo Merlino

encaminhamos um processo apenas na área cível, uma ação declaratória, para

responsabilizar o Cel. Ustra pela morte, sob tortura, do Luiz Eduardo Merlino.

Um retrato da situação brasileira é que um recurso do advogado do Ustra foi

julgado no Tribunal de Justiça de São Paulo, que, por dois votos contra um, extinguiu

o processo na 1ª instância, sob o argumento de razões técnicas. Disseram que o

processo não era cabível porque não teríamos interesse, porque não estávamos

pedindo reparação. Ou seja, tudo vale para impedir que a verdade seja conhecida.

Agora aguardamos julgamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça.

Falo ainda como coordenadora do “site” Observatório das Violências Policiais de
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São Paulo - essa é outra fotografia dessa manifestação -, ligado à PUC, uma

homenagem ao Luiz Eduardo Merlino - há uma série de textos sobre ele -, além de

ser uma tentativa de documentação, do ponto de vista da vítima, das violências que

sofrem unicamente as populações pobres das favelas e periferias. Falo também como

militante do Tribunal Popular. Posteriormente, mostrarei uma série de cenas da

manifestação que fizemos durante o Tribunal Popular, numa tarde da primeira

semana de dezembro, pelos mortos da Ditadura e pelos mortos de hoje.

Estamos comemorando a anistia, mas o que, exatamente, vamos comemorar? O

mínimo que se pode dizer é que essa anistia é incompleta. A logo escolhida é

extremamente importante, porque faltam dois “is” - “is” que indicam inexistência -,

uma espécie de alusão a tudo o que falta. Em matéria de justiça de transição, foi

repetidamente dito aqui que estamos extremamente atrasados. Não vou-me deter

nisso porque gostaria de falar sobre as questões de hoje. Para citar dois casos, é nos

Estados Unidos que vão descobrir documentos que demonstram o que todos

poderíamos ter adivinhado: que o Médici estava envolvido no golpe contra o Allende.

É preciso que Isabel Allende, sua filha, peça ao nosso Presidente para abrir os

arquivos a fim de esclarecer isso.

E estamos vendo, mais ainda, o escândalo que é a encenação dessa busca de

ossadas, que para mim é um espetáculo pirotécnico. O próprio Ministro Nelson Jobim

disse claramente que estão fazendo isso apenas - o “apenas” é meu - para cumprir

uma decisão judicial e que provavelmente não encontrarão nada. Portanto, acho que

tanto Fernando Henrique quanto Lula continuam, durante todos esses anos pós-

anistia, sendo anualmente e a todo tempo, enquanto representantes da nação

brasileira, por serem Presidentes, humilhados e desautorizados pelo Exército.

Poderia citar uma porção de outros fatos, mas fica claro, a cada momento, que quem

manda nas Forças Armadas não é o Presidente da República. Eles têm seu mundo à

parte. Até hoje não houve um Presidente que realmente demonstrasse, na prática,

que é o Chefe das Forças Armadas. Começo, então, por aí. Quem é eleito faz isso.

Para debater os ganhos e prejuízos desse nosso caminho de 30 anos, devemos

nos perguntar, como fez o Tribunal Popular, se o que temos é efetivamente um

Estado Democrático de Direito. A nossa resposta é não. É claro que não vivemos a
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mesma situação que vivíamos na Ditadura, mas temos um Estado autoritário que

viola cotidianamente os direitos humanos com abordagens truculentas, torturas e

execuções sumárias e extrajudiciais que permanecem impunes. Fique bem entendido

que essas violações não acontecem em todo lugar, pois existe um local determinado

para isso, que são os territórios da pobreza, ou seja, as favelas e os bairros

periféricos pobres. A minha tese é que a impunidade de ontem alimenta diretamente

a impunidade de hoje.

Gostaria de citar uma pesquisadora americana, Kathryn Sikkink, que trabalha

justamente com esses processos de justiça de transição não só em países da

América Latina. Ela elaborou um modelo matemático de contagem de violações

baseado em instrumentos legislativos da ONU e da Anistia Internacional e chegou à

conclusão de que, em todos os países onde houve uma justiça de transição e os

torturadores foram levados às barras dos tribunais, a violência dos agentes de Estado

diminuiu. Todavia, isso não acontece com o Brasil. Pelos dados dela, o Brasil hoje

tem um índice 4,1, que é maior, aliás, do que o índice de violência dos agentes do

Estado não só no Brasil da Ditadura, mas também na Argentina da Ditadura.

Quem trabalha com direitos humanos, quem lê jornais tem contato com vítimas da

violência e ouve, como o Deputado Durval Ângelo, as queixas de torturas. Temos

contato com parentes de vítimas, por exemplo, dos assassinatos, dos crimes de maio,

onde houve mais de 400 mortos. Há aí um panfleto explicando as várias mentiras que

os jornais contam sobre os crimes de maio. São 400 e tantas mortes que querem

atribuir ao PCC, mas é uma mentira. A maior parte - aliás, não sabemos quantas - é

de responsabilidade dos agentes do Estado. Então, quem trabalha com isso sabe que

não precisaríamos desse modelo matemático.

Quanto à tortura, acredito que vivemos hoje um clima de cinismo e banalização por

parte da opinião pública progressista. Todos sabem que a tortura existe em presídios

e delegacias. Talvez não saibam que ela é praticada durante as próprias abordagens

policiais. Quando a polícia invade essas comunidades, às vezes, a vítima é torturada

dentro de casa ou no local de trabalho. Todos sabem disso. Há pessoas

progressistas que dizem que se trata de uma questão cultural. O que seria uma

questão cultural? A aprendizagem de 400 anos de escravidão? Só pode ser isso.



____________________________________________________________________________
605

Como se luta contra isso? Deveria ser com a aplicação da lei.

Estas aqui são as várias cenas. Queria mostrar o retrato dessa companheira.

O fato de não termos até hoje a Comissão de Verdade e Justiça é que leva a essa

banalização da tortura. Se tivéssemos essa noção de que se trata de lesa-

humanidade, ela estaria mais inserida na consciência da sociedade brasileira.

Quero prestar uma homenagem à companheira mineira Inês Etienne Romeu, uma

das maiores vítimas da tortura. Tenho certeza de que, se existisse a Comissão de

Verdade e Justiça, em que ela contasse tudo o que viu e sofreu pessoalmente, a sua

história teria sido outra. A Comissão de Verdade e Justiça pode gerar consequências

judiciais, mas, mesmo que isso não aconteça em relação aos crimes de 40 anos

atrás, promoverá o opróbrio. Trata-se de educar a sociedade. Isso faria com que a

maior parte das pessoas, todos, minimamente progressistas, enxergassem que a

tortura é cotidiana contra os pobres e permanece impune, porque, se é verdade que

algumas denúncias de tortura chegam hoje a alguns organismos, a maior parte não

chega, já que as pessoas ainda presas têm medo de que aconteça algo de ruim com

a sua família ou de que sejam ameaçadas de morte. A tortura vem à tona num caso

de morte.

Aqui, vemos uma foto de Carlos Rodrigues Júnior, o Juninho, de 15 anos. No

observatório, trabalhamos com a ideia de que esses mortos não podem virar poeira

da história. Esse menino foi torturado em sua casa, no quarto ao lado da sala em que

estavam a mãe e a irmã, e morreu sob tortura. Estive várias vezes com esses

parentes, pessoas humildes, que sentem um misto de medo e de culpa, porque não

são poucos os que dizem que ele era um bandido, que tinha roubado uma

motocicleta. Essas frases relativas ao morto é uma forma de justificar a tortura e a

morte.

Outra demonstração de que há banalização da tortura no Brasil está na nossa

própria lei contra a tortura, de 1997, que é contrária à legislação internacional. A

legislação internacional, a convenção de 1984 contra a tortura especifica claramente

que a tortura é obra do agente do Estado. Acontece que na legislação brasileira

qualquer violência feita por qualquer agente, seja do Estado, seja particular, é tortura.

Há poucas condenações de tortura, mas a maior parte das condenações por tortura
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são de babás que maltrataram crianças, empregadas que bateram em velhinhos e

pessoas que cometeram crime de sequestro. Mesmo que não tenham tocado em

nenhum fio de cabelo do sequestrado, são enquadrados no crime de tortura porque a

legislação é feita para castigar e penalizar, ainda mais aqueles que estão presos. E,

em geral, é gente pobre, são crimes de pobres. Às vezes, nem são crimes.

Há raras condenações, aliás, nem devem existir. Há processos que, depois, são

resolvidos com a absolvição. Esse processo, por exemplo, não andou. Em geral, a

tortura não fica comprovada; praticamente não há condenados que sejam agentes do

Estado. A lei em si é um retrato da deformação da nossa sociedade, que tolera a

tortura e muito. O que é mais escandaloso são as execuções sumárias, em que a

impunidade e a banalização da violência se manifestam mais notoriamente. Falarei

sobre São Paulo, porque trabalho com esse material, mas tenho a certeza de que

isso ocorre em todos os Estados da Federação. Apresentarei uma série de dados,

mas queria dizer além dos números. Esses são os dados da Secretaria de

Segurança. Tenho os números que contamos, do Observatório das Violências

Policiais, por meio de notícias da imprensa. Para ir além dos números, é preciso fazer

algumas constatações. Os números pouco importam, porque não são fruto de uma

contagem padronizada. Essa estatística não é confiável, por uma série de razões que

gostaria de expor. Esses são os últimos números do Observatório. O Ministério da

Justiça e a Secretaria Especial dos Direitos Humanos não assumem o grau de

letalidade da polícia brasileira, não criam um sistema padronizado de contagem.

Quando vocês veem nos livros as estatísticas de ONGs, todas se baseiam nas

estatísticas do Ministério da Sáude, que tem estatísticas padronizadas para a causa

da morte. O Ministério expõe a causa da morte, mas não o agente que matou. Isso

faz grande confusão, levando, por questão ideológica, essas ONGs a classificá-las

como homicídios, sem citar o agente, de modo que pareça que as comunidades

pobres são violentas. Por isso, quando Philip Alston apresentou à ONU o seu

relatório, a representante do Brasil ficou extremamente ofendida e parece que

surpreendida com as coisas calamitosas que relatou. Em São Paulo e em todo o

País, quando um agente do Estado assassina, mata, isso aparece no Boletim de

Ocorrência como resistência seguida de morte ou auto de resistência. O que ocorre
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juridicamente? Não existe a figura de resistência seguida de morte. Quando se coloca

essa figura, será feita a investigação acerca da vida do morto. Será descoberto que

teve passagem pela Febem, que fez isso e aquilo, justificando-se a sua morte. O

homicídio que deveria ser registrado, mesmo que fosse efetivamente em legítima

defesa pelo agente, não o é. Como a imprensa traduz, a investigação é feita de

maneira a corroborar a expressão “bandido bom é bandido morto”.

Vou continuar mostrando algumas fotografias de manifestações de mortes.

Nunca foi analisado se houve efetivamente legítima defesa. Também, em São

Paulo, é comum os policiais matarem fora de serviço, em sua vida particular. Estão

com sua arma e, numa briga, num suposto assalto, claramente mentiroso, matam.

Vemos casos, por exemplo, de três meninos ou moças, armados, que sucumbem a

um policial, que, primeiramente diz: “Rendam-se”. Depois, ele mata e nada acontece.

São histórias fantasmagóricas, que a imprensa não investiga e dá a versão da polícia.

A terceira forma, em São Paulo, são as chacinas. As chacinas são feitas por

homens encapuzados, mas todas as pessoas do bairro sabem que eles são policias.

Primeiramente, os policiais vão aos bairros e avisam. Depois, vão, encapuzados, e

matam. Logo em seguida, a polícia vem e desarranja a cena do crime para ninguém

investigar nada. Mas houve casos em São Paulo em que as chacinas transbordaram

e foram parar nas mãos da polícia como investigação, como foi o caso do assassinato

do Cel. José Hermínio Rodrigues no começo de 2008. A polícia teve de investigar e

acabou apurando a existência de um grupo de extermínio conhecido como Matadores

do 18, do 18º Batalhão da Polícia Militar. E há outro caso mais recente, dos

Highlanders, que ficaram famosos, porque matavam e cortavam a cabeça de seus

mortos. Mataram um deficiente mental e isso veio à tona. Em matéria de ideologia,

saem matando nesses territórios de pobreza, matam criança pequena, como nesse

caso do Rio ou de São Paulo, matam dona de casa, matam vítima de assalto, como

num caso em que o Observatório está sendo processado. Nesses casos, vão usar as

seguintes palavras: “Foi um equívoco, uma fatalidade e uma bala perdida”. A bala

perdida virou uma instituição.

Rapidamente, como a sociedade brasileira contribui para isso? Há a opinião pública

obscurantista, mas a televisão estigmatiza os pobres como sendo bandidos e
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suspeitos. A opinião pública progressista não faz um bonito papel. Aí me refiro aos

partidos de esquerda, aos intelectuais, até aos ex-presos e perseguidos políticos.

Eles não enxergam o que está acontecendo. Isso é uma coisa lateral e faz parte da

página policial. E, como não enxergam, quando há um caso que emociona o público,

como vários crimes ao mesmo tempo ou o Maio de 2006 em São Paulo, acabam

reproduzindo os clichês da opinião pública obscurantista. Acabam justificando,

dizendo que são bandidos, que a polícia teria de reagir. Já ouvi essas coisas. Uma

frase extremamente importante, que denota a questão ideológica, é: ”Mataram um

inocente”. Uma pessoa que diz que mataram um inocente está dizendo, ao mesmo

tempo, que, se ele for culpado, seria bom matá-lo. Mas, culpado de qualquer coisa

tem de ser julgado e condenado. Não há no Brasil pena de morte. Há todo um

mecanismo ideológico, que atende até à esquerda, que não percebe que esses

pobres desorganizados - raramente estão organizados - constituem o alvo preferido

do estado neoliberal. Eles sobram nesse sistema. A esquerda deveria perceber a

importância disso, porque atacar os excluídos não é um fenômeno brasileiro, é

mundial. Eles devem perceber que esses mecanismos de impunidade têm tudo a ver

com a impunidade em relação a ontem.

É preciso tomar consciência de que a ditadura é um crime de lesa-humanidade e de

que nenhum agente tem o poder de atirar contra qualquer pessoa, inocente, suspeito,

criminoso declarado, porque não existe pena de morte no Brasil. A impunidade de

ontem alimenta diretamente a impunidade de hoje.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à apresentação de “slides”.

A Sra. Coordenadora - Depois desse fantástico e sinistro painel do estado de

exceção permanente que se abate sobre os territórios da pobreza, vou passar a

palavra ao Virgílio Mattos, que certamente continuará na mesma toada.

Palavras do Sr. Virgílio de Mattos

Bom-dia a todos, contemplando aí todos os gêneros e orientações sexuais; não sou

politicamente correto, porque não é dessa maneira que respeitamos as diferenças de

gênero.

Eu me emocionei com a emocionada abertura do Deputado Durval. Quem conhece

a prática do Deputado Durval Ângelo sabe bem que seu gabinete é um dos que mais
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trabalham nesta Assembleia Legislativa. Não conheço os demais, mas é um gabinete

que, como diz o preso, marcha junto com ele, denuncia as ilegalidades, ao contrário

do governo do Estado, notadamente este governo do Estado, que finge que não é

com ele. Se essa emoção nos tomasse de verdade, companheiro Durval, ela nos

travaria a voz, porque esses que estão aí não foram anistiados. Vários outros não

foram anistiados. Os corpos insepultos dos companheiros da Guerrilha do Araguaia

não foram anistiados; suas famílias não foram anistiadas. Foram emocionantes as

falas do Betinho, das companheiras e das famílias que se manifestaram ontem, que

disseram que um dos mais sagrados e antigos direitos da raça humana é enterrar os

restos mortais de seus entes queridos. E essa dor não pode ser anistiada.

Logo depois do golpe do golpe, depois de 13/12/68, havia uma dicotomia que até

hoje permanece atual: se só o povo armado derruba a ditadura ou se só o povo

organizado derruba a ditadura. Na manifestação de ontem na Praça da Liberdade

contra essa parceria, essa patifaria público-privada de transformar o preso não mais

em mercadoria, mas em matéria-prima, vimos bem a polícia do neto do avô. Em

1982, lembro-me bem - Bizoca também deve lembrar-se - de que a polícia do

Tancredo era igualzinha à do Figueiredo e batia nas professoras. Havia, então,

proletariado, e ela batia nos trabalhadores e batia com força nos estudantes. Ontem,

afastadas as provocações do choque, se houvéssemos respondido a algumas delas,

provavelmente o desfecho da passeata, sempre pacífica, teria sido outro.

É uma questão permanente. Tivemos mais de 50 mortes, queimados, dentro do

sistema prisional em Minas. Como anda, Deputado Durval, a apuração e a

responsabilização? Tenho certeza de que V. Exa. e seu gabinete acompanham esse

processo. Mas o que dizer dos demais Deputados? Alguns até justificam dizendo que

preso bom é preso morto, de preferência sob as condições mais cruéis. E os números

- não se iludam, não sejam ilusionistas iludidos, como determinados poderosos de

plantão - não resistem a um mínimo cruzamento, simples, linear. Algumas entidades

até analisam tais números para reforçar a baixa da criminalidade, coisa a que não

assisto, o que vejo é um aumento impiedoso da tortura em Minas Gerais, em todo o

Brasil e no mundo inteiro. É a tortura que proíbe o imigrante, é a tortura contra a

mulher, é a tortura contra o negro. É a tortura, em poucas palavras, contra o pobre e
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miserável. Mas eu não posso deixar de lamentar, profundamente, a ausência do Prof.

José Luis Quadros de Magalhães, que poderia falar sobre esse assunto para a

maioria de vocês, jovens que não viveram esses tempos sombrios dos quais tiveram

a sorte de escapar. É por causa desses mortos sob tortura que não foram anistiados

que estamos aqui hoje podendo falar isso.

Então, gostaria de iniciar com uma citação do Nicanor Parra: “De aparecer

apareció, pero en una lista de desaparecidos.” Cito ainda Walter Benjamim: “Escrever

a história dos vencidos exige a aquisição de uma memória que não consta nos livros

da história oficial (...), fazer emergir as esperanças não realizadas (no) passado e

inscrever em nosso presente seu apelo por um futuro diferente (...). O esforço (...) é

não deixar essa memória escapar, mas zelar pela sua conservação, contribuir na

reapropriação desse fragmento de história esquecido pela historiografia dominante”.

A mais trágica das dores. Um dos temas mais difíceis de se tratar, ainda hoje no

Brasil, é a questão dos mortos sob as mais impiedosas torturas e os

desaparecimentos dos presos políticos durante o período da ditadura militar que, para

mim, tem início em 1º/4/64 e só termina em 5/10/88, com a promulgação da

Constituição Cidadã.

Com vida foram levados, com vida os queremos de volta, entoam todos os amigos

e familiares de presos políticos e dos presos desaparecidos no Cone Sul. Mas

vejamos os antecedentes históricos desse 1º de abril mais triste de nossa história,

porque era verdade a mentira: era o golpe.

Mas as origens do golpe podem ser encontradas mesmo 10 anos antes, quando

Getúlio Vargas sai da vida para entrar na história, dando um tiro no próprio coração e

adiando o movimento de avanço dos golpistas udenistas, ufanistas, que pululam por

aí ainda hoje como indigestos cogumelos, para dizer elegantemente. Antigas pragas

cruéis essas de gafanhotos e bacharéis. Mas vamos adiante porque o tempo é como

o cobertor do pobre, muito curto, e há muito o que relatar. É preciso dizer, calar é

patifaria, é cumplicidade, é covardia.

No auge da Guerra Fria, com o exemplo vivo de Cuba e os 12 apóstolos de um

catecismo moderníssimo, ainda hoje atual, embora sua origem esteja mesmo na

capacidade de luta e vitória dos mais fracos contra os mais organizados desde os



____________________________________________________________________________
611

primórdios dos tempos, a juventude do mundo inteiro e da América do Sul, em

particular, luta contra o avanço da reação e da repressão ao movimento internacional

pela conquista e ampliação de direitos.

Se o medo persa era grego - e era! -, se o medo branco era negro - e era! -, o

medo- pânico conservador passa a ser de algo distante e dialeticamente tão

presente: o medo do comunista ateu, incendiador de igrejas e comedor de

criancinhas. O Brasil não poderia nunca sucumbir a essa plêiade de bárbaros

insensíveis que nem sequer iam à missa aos domingos, queriam sexo antes do

sagrado matrimônio, uma reforma agrária digna do nome - que seguimos esperando

até hoje! - e botar “pra fora a canalha, o Brasil a quem trabalha”. Fui buscar uma

antiga palavra de ordem. E haveria pão, trabalho e paz para plantarmos.

Convenhamos, dito de uma forma bastante elegante: já não se fazem mais ingênuos

como antigamente.

Segundo ponto: coisa do demônio. Mas o demônio não é uma invenção dos

crentes? A tortura, nos primórdios, foi pensada para fazer sofrer e exorcizar o

demônio, talvez não nessa ordem. Ou para se certificar da obra do demônio no corpo

do autor. Impossível resistir. Iniciado o processo com a tortura, só a morte salvaria o

corpo do “processado”. A morte vinha em partes, e o corpo respondia aos poucos e

aos pedaços. Até que o fogo lento purificasse, e via do espetáculo também purgasse

aos demais, o satanás encarnado no inimigo, no desafeto, no estranho, mesmo que

vizinho, mesmo que próximo. O inimigo comum vai se transformando em outros, em

outro. No diferente, no distante, no ausente. Mas não temos o tempo necessário para

explicar o percurso dessa certeza: o demônio é um invenção dos crentes, só muda de

nome ou de lado. O processo é o instrumental utilizado para a prova da culpa, em

sentido leigo, do agente. Até que o fogo consiga extirpar não só a carne e os restos,

mas, sobretudo a capacidade de memória e de lembrança, de preferência para

sempre.

Houve dois iluminados, de dois tempos sombrios e distintos. Um era Cesare de

Bonesana, o bom Marquês de Beccaria, iluminado iluminista, que se perguntava qual

seria o fim político das penas, para responder, em seguida - cito “Dos Delitos e das

Penas”, pág. 70 -: “O terror dos outros homens. Mas que juízo deveremos fazer das
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carnificinas secretas e privadas que um uso tirânico reserva tanto ao culpado quanto

ao inocente?”. O outro é Hélio Pelegrino, um grande pensador da psicanálise e da

sociedade e, ao mesmo tempo, um fervoroso católico, que cria na transubstanciação

da hóstia, na ressurreição da carne e que o homem pudesse vir a ser amigo do

homem. Em seu “A Tortura Política, a Burrice do Demônio” narra bem o estraçalhar

dos corpos e sobretudo das mentes, não só do torturado em si, mas especialmente

daqueles que, não tendo sido torturados diretamente, aguardam a vez, sem direito a

voz e sem direitos, apenas ao cruel processamento doloroso do silêncio, que é a

prática da tortura que fica impune.

A idiota propaganda enganosa do direito penal, que diz que este opera produzindo

prevenções positiva, negativa, especial e geral também é baseada no terror, ou seja,

no terror do nosso sistema prisional infecto, nauseabundo e sufocante, que produzirá

efeito de dissuasão em nossos jovens pobres e miseráveis. Obviamente, as falácias

da teoria das prevenções nutrem-se de um velho ranço processual: a extorsão das

confissões, cujas retratações em juízo, sob a alegação de ter sido o agente torturado

na fase do inquérito policial, é desconstituída pelos julgadores, com as simplistas

assertivas da inexistência de provas, ou de que todos dizem que foram torturados, ou

de que alegar e nada provar é o mesmo que nada alegar, e outras. Obviamente,

essas fórmulas jurídicas reproduzidas acriticamente não são aplicadas quando a

palavra isolada do agente da repressão é aprovada, ou apresentada como prova

cabal, ou “quantum satis” da participação punível do jovem pobre e miserável, sempre

do jovem pobre e miserável.

Voltemos à tortura política propriamente dita. Voltemos no tempo. Estamos em

1964, precisamente no dia 1º de abril. Alguns quartéis são tomados a tapa pelos

golpistas, e outros, no grito, após rocambolescos desencontros, onde perigou por si

mesma e quase se autodestruiu a chamada revolução redentora, em letras

minúsculas, que começará a construir a sua vingança. Um dos traços desse golpe

militar é a sua mesquinharia. Enfim, acontece a mais sórdida das vinganças: a prisão

e a tortura impiedosa e longa dos inimigos políticos, sem qualquer tipo de limite nem

a própria morte. Há tortura maior do que a negação do corpo para os ritos fúnebres,

consagrados em todas as nações e crenças? Com o golpe dentro do golpe, que foi a
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edição do Ato Institucional nº 5, uma barbaridade sem precedentes na ordem jurídica

do País, tornaram-se sem efeito todas as garantias legais. A ditadura mandava às

favas os escrúpulos, como dizia o Cel. Jarbas Passarinho, e passou a prender, a

torturar e a matar, até que, enfim, nós a derrotamos. Isso, sim, há de ser

comemorado. A ditadura militar foi derrotada, mas a do capital ainda não, e tocamos

os militares de volta aos quartéis, de onde nunca deveriam ter saído, com o rabo

entre as pernas.

Foram tempos muito sombrios. O medo reduzia as possibilidades, e as apostas

eram sempre altas demais. Apostava-se a própria vida, e, em uma vacilação

qualquer, a vida dos outros, como chegar atrasado em um encontro, por exemplo.

Nunca se viu, com ares de legalidade, tanto despautério e cinismo. Suspensas as

garantias do ‘habeas corpus’, varrida a amplitude da defesa e do devido processo

legal, os presos eram sequestrados nas ruas, dentro das salas de aula e nas fábricas.

E o processo, ou arremedo de processo, era comum a todos: torturas medievais,

agora com os requintados ensinamentos da Guerra da Argélia e do Vietnã, e o

clássico ‘assina aqui’. Depois, com pompa e circunstância, passavam pelo ridículo e

patético processo das auditorias militares, em que os combatentes eram

ridicularizados por não serem capazes de apresentar testemunhas de que iam à

missa aos domingos.

O corpo volta à cena da extração da verdade nos moldes do século XVIII, ou

melhor, extração de informações que proporcionassem mais corpos para serem

processados na extração de novas informações que proporcionassem mais corpos,

“ad infinitum”, “ad nauseam”, “in nomine Dei”.

“Ah, a luta de classes,/redonda e achatada nos polos/(onde enterrei os meus

melhores anos/onde enterramos os amigos e os planos)”. A luta contra a subversão,

que já foi a luta contra o demônio, contra o herege, contra o estranho, transformou-se

na luta contra os pobres e miseráveis, que são impiedosamente torturados,

literalmente, em qualquer contato com o sistema penal. Enquanto aqui discutimos,

isso está sendo propagado, às centenas, aos milhares, em todas as delegacias de

polícia do País, em todas as unidades prisionais do País. Se o subproletariado,

consumidor falho, só tem no cárcere a contenção de seu desagradável “handicap”, de
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pouco ou nenhum poder de compra, a proteção do patrimônio das classes

dominantes, via estado penal e poder repressivo público e privado, será a atividade

que mais crescerá, mesmo durante os períodos cíclicos de crise do capitalismo. Vai

gerar fabulosos lucros e criará um multidão de atingidos e, o horror, uma variada e

aziaga multidão de atingíveis no retorno garantido ao cárcere. Uma indústria do

controle total nasce a partir do autoritarismo e tem um laboratório teste no cone sul e

floresce. A experiência da tortura sistemática, impiedosa, brutal, acumulada na guerra

contra os pobres ou contra os jovens pobres, o que não é o mesmo, embora produza

efeito igual, vai seguir uma sofisticação proporcional à importância social daquele que

é torturado. Não é mais necessário que a tortura seja secreta, discreta, clandestina. A

certeza de que haverá tortura é algo sempre presente no imaginário do preso. É

vendida pela mídia, é tolerada pela Justiça, é incentivada pela sociedade.

Pós-prisão e processo, ocorre a tortura contra os familiares que insistem em não

abandonar o preso. Nas visitas, nas informações e depois na progressão de regime e

soltura do amigo ou familiar, o trato com o sistema judicial prisional é sempre tenso,

cheio de desconfianças, desrespeitos e dor, quer na sonegação de informações, quer

na tortura da revista vexatória ou na transformação imediata de pertencente às

classes perigosas, uma vez que alguém do núcleo familiar tem ou teve contato com o

sistema penal. Como se ser parente de alguém preso fosse, por si só, crime. É a

campanha do Conselho Regional do Serviço Social: ser familiar não é crime.

Desde 2001, são documentados exaustivamente os casos de tortura como prática

sistemática e generalizada - para citarmos a expressão de Nigel Rodley, relator da

ONU para a análise da tortura no Brasil, em agosto de 2001 -, não só das polícias de

Estado, mas também de grupos de segurança privada nos pontos do comércio, lojas

de conveniência, supermercados, etc. De nenhuma punição legal se tem notícia.

Desconheço, Deputado Durval Ângelo, algum agente policial cumprindo pena

privativa de liberdade por tortura no Estado de Minas Gerais. Desconheço. Desde

1997, desconheço algum agente nessas condições. Tomara que essa minha

ignorância seja contemplada, tomara que existam centenas de agentes que foram

alcançados, processados, julgados, condenados e estão cumprindo pena e suas

famílias são escrachadas, são esculachadas nas revistas vexatórias. Não tenho
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notícia sequer de um, Deputado Durval Ângelo.

O Sr. Presidente - As três primeiras confirmações de condenações pela Lei de

Tortura no Superior Tribunal de Justiça são de Minas. Hoje, cerca de 10 Agentes

Penitenciários estão cumprindo pena por tortura. Os últimos estão ligados a mortes

de Araguari. O Delegado Marco Túlio Fadel foi a maior condenação por tortura, foi

condenado a 17 anos e 10 meses, mas o Superior Tribunal de Justiça reduziu a pena

para 15 anos e 4 meses. Sete policiais foram presos na última quinta-feira, em

Medina, entre eles um oficial, um Tenente. O Juiz está sendo tremendamente

execrado. No nosso “site” está o discurso de solidariedade ao Juiz, que fiz na última

terça-feira, pois está sofrendo ameaças. Mas os sete policiais estão presos. No

hipercentro, dos 15 policiais condenados, 4 estão presos. Na associação por tráfico,

havia também a questão da tortura. São poucos exemplos em relação a um conjunto

muito maior de casos que chegam à Comissão de Direitos Humanos. Ontem eu disse

que, somente nesta semana, houve três casos de tortura, incluindo esse de tortura de

uma criança de 14 e de outra de 16 anos. Como disse um preso com uma pena de

200 anos de condenação, durante a visita feita pela Comissão de Direitos Humanos

àquela masmorra, ainda nos bons tempos da Furtos e Roubos: “Nós cometemos

crime mesmo, devíamos estar aqui dentro. Mas fulano e sicrano, que estão aí fora,

fizeram muito pior que eu. Inclusive, a droga que vendi era dele, mas ele não está

aqui dentro conosco. Acho que deveriam inverter-se os papéis”. Muitas vezes, essa é

a situação que vivemos. Os casos são muitos. Hoje temos o Colegiado das

Corregedorias, do qual a Comissão de Direitos Humanos faz parte, assim como o Dr.

Rodrigo Filgueira, do Ministério Público. Estamos conseguindo algumas ações por

intermédio do Colegiado, de que participamos. Mas, no conjunto, o número deve ser

maior.

O Sr. Virgílio de Mattos - Obrigado, Deputado. Essa postura de pequena punição

legal, atualizemos o texto, não é algo excepcional, episódico ou a ser debitado na

conta de alguns excessos. É política pública no trato com preso ou com suspeito.

Observe-se a boa análise de Tânia Kolker: (- Lê:) “No Brasil, a tortura coexiste com

a ordem constitucional. Abrigada pelos altos muros, pela aprovação implícita da

sociedade, pela leniência ou pela conivência das autoridades, pelo silêncio



____________________________________________________________________________
616

atemorizado de vítimas e testemunhas e, portanto, pela certeza de impunidade, essa

prática, realizada justamente por aqueles que deveriam ser os responsáveis pela

aplicação da lei, na verdade é muito comum no sistema penitenciário brasileiro. Mais

que um método investigativo ou de punição que excepcionalmente escapa ao

controle da lei, a tortura continua a ser uma máquina bastante ativa e funcional.

Desde o dia em que entram na delegacia até o último dia de cumprimento da pena,

os presos convivem com variadas formas de tortura, geralmente desencadeadas por

motivos banais, muitas vezes aplicadas coletivamente e não raramente presenciadas

por várias testemunhas. O pacto de silêncio entre aqueles que presenciam as torturas

diuturnas sem estarem diretamente a elas ligados, quer na qualidade de torturados,

quer na condição de torturadores, não esconde apenas um espírito de corporação,

mas é condição de sobrevivência entre grupos. Quase sempre invisível ou de difícil

visualização para o mundo de fora do cárcere, a tortura é justificada por certa camada

da população envenenada pela mídia sensacionalista de “mondo cane”, aplaudida

pelas vítimas de crimes contra o patrimônio e aqueles que não têm qualquer

consciência de classe. E não só aqueles, mas os simples consumidores que podem

vir a ser alvo da atabalhoada distribuição de renda forçada que os nossos jovens têm

praticado. Os torturadores em geral são processados por abuso de autoridade, maus-

tratos, lesões corporais, quase sempre uma espécie de eufemismo penal quando se

trata de “um dos nossos que se excedeu um pouco”, quase nunca pelo crime de

tortura que se aperfeiçoa, de acordo com a Lei nº 9.455/97, com a produção de

qualquer sofrimento físico ou mental na vítima. O crime de tortura é inafiançável e

insuscetível de graça ou anistia, sendo punidos aqueles que, podendo evitá-lo, são

omissos; é inscrito na Constituição da República, art. 5º, inciso XXXXIII.

Evidentemente, não é uma questão que se resolva apenas com leis. Não bastam leis

melhores nem a sua aplicação. É fundamental desconstruirmos, dentro e fora da

academia, a canhestra noção de se poder cogitar de tortura para evitar um mal maior

ou mesmo a ação em dogmática saída de legítima defesa da vítima, que diabo seja

isso.

Que dizer do grau moderado de pressão psicológica ou física: nudez forçada com

uso de capuz; isolamento e incomunicabilidade, aí incluídos advogados e familiares;
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privação sensorial; exposição a ruído excessivos; exposição prolongada a

temperaturas extremas; posições dolorosas; ameaças - inclusive de tortura a

familiares -; humilhações - aí incluídas também as de ordem sexual, etc. -, que é

como a tortura é eufemicamente tratada pelo Estado de Israel, que a utiliza em

profusão criminosa contra a população palestina? Que dizer da tortura defendida

como necessidade, mundo afora, pelos poderosos que lucram com ela? Se se muda

o foco da discussão: não pelo fim da tortura, mas para em que casos poderemos

admitir a tortura de uns poucos para o bem-estar da maioria, as relações sociais

estariam regulamentadas pela sordidez do salve-se quem puder? Afinal, nenhuma

garantia haveria sobre a possibilidade de vir a ser alcançado. A única dúvida possível

é sobre o quando.

A definição da Convenção da ONU Contra a Tortura, da qual o Brasil é signatário -

portanto, tem entre nós força de lei -, é bastante simples para que possa haver

qualquer margem a dúvidas: “Qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos,

físicos ou mentais, são infligidos intencionalmente a uma pessoa a fim de obter, dela

ou de uma terceira pessoa, informações ou confissões; de castigá-la por ato que ela

ou uma terceira pessoa tenha cometido, ou seja suspeita de ter cometido; de intimidar

ou coagir esta pessoa ou outras pessoas; ou por qualquer motivo baseado em

discriminação de qualquer natureza; quando tais dores ou sofrimentos são infligidos

por um funcionário público, ou outra pessoa no exercício de suas funções públicas,

ou por sua instigação, ou com seu consentimento ou aquiescência”. A definição é de

uma clareza solar.

Assim, se você está tranquilamente dizendo que esse problema, o da inacreditável

permanência da tortura - agora com a justificativa acadêmica da prevenção contra o

terrorismo -, não é problema seu, muito cuidado, pois a aquiescência omissiva é

também alcançada pelo direito penal, obviamente se você é alvo, e é, no mínimo

arriscado, passar a ser alvo da gigantesca máquina de fazer sofrer que parece

funcionar por inércia; quando nada pela sua inércia em não fazer absolutamente nada

a respeito. Enfim, Bizoca, vamos fazer valer a máxima pichada em algum muro do

passado: “Nós, os vencidos, somos invencíveis”. “Pelo fim dos manicômios e das

prisões!”. “Anistia”. “Todo preso - ainda - é preso político!”. Muito obrigado.
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A Sra. Coordenadora - Com a palavra, Suzana Keniger Lisboa, companheira da

Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos.

Palavras da Sra. Suzana Keniger Lisboa

Obrigada, Bizoca. Bom-dia a todos e a todas. Cumprimento especialmente meus

companheiros de Mesa e, na pessoa da companheira Tereza Ângela, guerrilheira e

comandante de uma das organizações que lutou contra a ditadura militar,

cumprimento o Plenário.

Queria também, de forma muito especial para mim, que estivessem aqui duas

mineiras que têm o tamanho do mundo, que é a Inês Etienne Romeu e a Helena

Greco. Com certeza, só as suas presenças diriam muito mais do que podemos dizer

nesta Mesa.

Acho que, depois da brilhante explanação dos meus colegas, sobrou para mim

tentar refletir um pouco em como se deu essa construção de impunidade e de tortura

em cima dos nossos mortos e desaparecidos. No dia 22/8/79, no dia da votação da

anistia, a Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos fez, em Brasília, das

galerias do Congresso Nacional, a denúncia do encontro dos corpos de dois

desaparecidos políticos, Luís Eurico Teixeira Lisboa, meu marido, e de Dênis

Casimiro. Para nós, isso era uma coisa fundamental porque o projeto de anistia do

Presidente Figueiredo dava aos familiares um atestado de morte presumida,

paradeiro ignorado. Era isso que eles diziam dos nossos desaparecidos. Eles diziam

que eles estavam vivos por aí. Enquanto eu jogava lá de cima das galerias a nossa

nota que dizia “Eis aqui o paradeiro de dois desaparecidos”, lá de baixo, o Jarbas

Passarinho e o Cantídio Sampaio, gritavam: “Vá procurar marido”. Essa era a imagem

que eles queriam passar das mulheres que buscavam seus maridos, seus filhos, seus

irmãos.

Trinta anos se passaram, e eu praticamente me dediquei a essa história. De lá para

cá, além desses dois corpos, encontramos apenas uma outra desaparecida, a Maria

Lúcia Petit, que resgatamos no Araguaia. Dos cerca de 160 desaparecidos,

conseguimos provar onde estariam enterrados alguns outros, mas não conseguimos

resgatar os corpos. É impressionante o que vemos até hoje. Fiquei impressionada

como o tiro à queima-roupa na mão daquela criança. Aquilo foi um legítimo tiro de



____________________________________________________________________________
619

defesa. É o mesmo tiro que matou o Carlos Marighella. As versões oficiais que, na

época, foram usadas para justificar as mortes dos nossos familiares são as mesmas

versões oficiais que se usam hoje. O José Maria Ferreira de Araújo, o Marinheiro, que

é desaparecido político, tinha na sua documentação, quando a localizamos no

Instituto Médico Legal, que ele morreu de mal súbito. É o mesmo mal súbito que, na

primeira versão da Brigada Militar do Rio grande do Sul, de onde venho e onde sou

assessora da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado

do Rio Grande do Sul, a Brigada Militar matou, na semana passada, um militante do

movimento sem terra. Enquanto o Deputado Dionísio Marcon, com quem trabalho,

que é uma liderança do movimento sem terra, me dizia ao telefone que ele tinha

levado um tiro nas costas, eu ouvia, pelo rádio, o Comando da Brigada Militar dizendo

que ele tinha morrido de mal súbito. Se não tivéssemos um Deputado para denunciar,

se não tivéssemos o mínimo de estrutura que conquistamos nessa democracia, ele

teria a mesma versão oficial que teve o José Maria Ferreira de Araújo. Ele poderia ser

um dos desaparecidos.

Essa construção que se fez nesses anos todos é que levou à impunidade dos

crimes. O que os governos fizeram desde então? No dia em que fizemos a denúncia

do encontro do corpo do Luís Eurico, eu fui muito atacada, até pelos meus

companheiros de luta. Alguns poucos diziam que eu estava provocando a Ditadura,

que estava tendo uma atitude de revanche. A partir daí fiquei amiga de alma da

Helena Greco. Ela não me conhecia e estava em Brasília. Procurou-me para ficar do

meu lado. Estávamos fazendo uma denúncia em plena Ditadura Militar. Em 1979, os

militares estavam ali. As pessoas diziam que era revanche, assim como hoje diz o

Ministro da Defesa que é revanche querermos punir os que cortaram cabeças, os

que, em nome do Estado brasileiro, deceparam cabeças, cortaram a língua do

Eduardo Leite e deram mais de 30 tiros no corpo de 1,30m da Gastone Beltrão.

Passarmos por cima dessa história é esquecermos que o Estado brasileiro tomou

essas atitudes.

As pessoas não conhecem a nossa história. Fico emocionada ao ver a quantidade

de jovens presentes. Vocês terão que descobrir a realidade e levar essa luta adiante,

porque nem o Presidente da República conhece essa história e faz de conta que
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conhece. Caso contrário, não teria coragem de publicamente dizer que, no Brasil,

morreram poucos. Não teria coragem, durante todos esses anos, de apresentar os

recursos que apresentou à ação que ajuizamos para os familiares dos guerrilheiros

do Araguaia. Desde aquele momento, ele se colocou ao lado dos militares. Isso

permitiu que, pouco tempo depois, a Escola de Formação de Oficiais, no interior de

São Paulo, tivesse o Médici como patrono. Quem é o Médici? O que ele fez na

história deste país para ser homenageado por oficiais, por alunos que estão se

formando no governo deste Presidente da República e sob o comando deste Ministro

da Defesa? São coisas em que, se não trouxermos certos fatos à tona, se não

passarmos o dia relatando-os, ninguém vai acreditar. Tenho certeza de que, se o

Ministro dos Direitos Humanos, Paulo Vannuchi, fosse Presidente da República, isso

não aconteceria. Ele conhece essa história e tem compromisso político com ela, mas

não consegue levar adiante seu propósito porque está dentro do governo. Acredito na

manifestação pública dele de punição aos torturadores; acredito na manifestação

pública do Ministro Tarso Genro, mas, infelizmente, o que a Advocacia-Geral da

União fez, por ordem e com a conivência do Presidente da República, há pouco

tempo, foi defender o Carlos Alberto Brilhante Ustra contra quem a nossa

companheira Angela ajuizou um processo, contra quem a família Teles ajuizou um

processo. Ele comandou as torturas no DOI-Codi de São Paulo. O que o governo

fez? Defendeu-o. Anos depois do golpe militar, o governo brasileiro se dispõe a

defender Carlos Alberto Brilhante Ustra, que é o símbolo dos torturadores brasileiros.

Foi o único contra quem ajuizamos processo graças à Angela e à família Teles.

Quem são os advogados que se dispuseram a encaminhar processos contra esses

torturadores? Eles estão aí até hoje atemorizando as pessoas. Estão dentro do

Exército formando novos oficiais. Quem tem a oportunidade de acompanhar esses

fatos ou pelo menos de ficar em cima dessa história deve ver o “site” que mantêm na

internet. Eles criaram um grupo chamado Terrorismo Nunca Mais para se contrapor

ao Brasil Nunca Mais. Lá fazem apologia à tortura, como fez outro dia no Rio Grande

do Sul um grupo que presta serviço militar. Eles desfilavam pela cidade de Santa

Maria. Ao correr, sempre gritavam palavras de ordem. Eles gritavam: “Tortura é uma

coisa muito fácil de fazer: pega o inimigo e maltrata até morrer”. Eles cantavam isso
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pela rua. Arrepia-me até a alma ao me lembrar disso, porque foi gravado e mostrado

por um canal de tevê, e ninguém foi punido. Nenhum Comandante Militar caiu por

causa disso; nenhum Ministro do Exército se manifestou. Pelo contrário, nos últimos

anos, o Ministro do Exército, quando se manifesta, é favoravelmente; ele comemora o

31 de Março. O homem que comanda a operação de busca aos nossos familiares, no

Araguaia, deu uma declaração de que a data de 31 de março era fundamental, pois

foi o dia em que o Brasil ficou livre da saga dos comunistas. É esse o homem

nomeado pelo governo brasileiro para, na região do Araguaia, buscar os

desaparecidos. O impressionante é que o governo brasileiro, com o chamado Grupo

Tocantins, está cumprindo uma decisão judicial em decorrência de uma ação

proposta pelos familiares de mortos e desaparecidos políticos. Mas os familiares de

mortos e desaparecidos políticos foram excluídos desse processo. Quem está lá são

aqueles que foram denunciados. O Exército está lá, e os familiares estão fora. Estão

lá as pessoas convidadas pelo governo, que, em todos esses anos, apoiam, divulgam

e são a favor das versões oficiais dos militares. Essas pessoas foram convidadas

pelo governo e nós ficamos de fora. Como acreditar que quem matou aquele menino

daquela forma será punido, se não foram punidos até hoje os que cometeram crimes

em nome do Estado? O que foi feito dos arquivos que contavam essa história? O

governo Fernando Henrique e o governo atual não tiveram a preocupação de

preservar, mostrar e abrir esses arquivos. Pelo contrário, o que está aberto é muito

pouco. É tão pouco, que não podemos nem ao menos pesquisar. Estive no arquivo

de Belo Horizonte, há algum tempo, e fiquei muito triste. Por mais que ele exista, que

seja importante sua existência, que seja uma bela iniciativa, não pude pesquisar, pois

não trouxe um documento que provasse que eu era mulher do Luiz Eurico, e não

pude pesquisar as coisas relativas a ele. Meu nome é Suzana Keniger Lisboa, mas,

como há formas diferentes de escrever “Keniger”, também não pude provar quem era

eu e não pude ver o arquivo. Se não se pode buscar a história de um país, tentar

reescrevê-la e entendê-la, se não temos acesso ao mínimo de informações, é

impossível construir um futuro, pois há um passado de impunidade presente também

nos dias de hoje. As mesmas pessoas que torturaram e mataram estão por aí. Em

São Paulo, ainda estão trabalhando em órgãos oficiais. Um Delegado que ainda
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trabalha no interior de São Paulo foi um dos torturadores e está lá, porque não foi

afastado de seu cargo. Não há como pensar um futuro, passando por cima dessa

história.

O Brasil criou a Lei nº 9.140, em 1995, editada pelo governo Fernando Henrique.

Foi uma conquista nossa o Brasil reconhecer que havia desaparecidos políticos. Há

uma lista de 135 pessoas nominadas nessa lei; o Brasil reconheceu que elas haviam

sido mortas. Essa lei criou uma comissão para examinar outros casos. Inicialmente,

pensamos em não participar dessa comissão. Acabamos participando dela. Fiz parte

dessa comissão por 10 anos. Em relação aos desaparecidos, não acrescentou nada.

A mesma crítica que fazíamos à lei, naquela época, fazemos hoje. Houve um

acréscimo importante em relação aos mortos oficiais, porque os familiares tiveram de

provar a essa comissão que as versões oficiais de suicídios, atropelamentos e

tiroteios eram mentirosas. As mesmas versões são utilizadas ainda hoje, e continuam

matando os pobres e os marginalizados deste país. Nós tivemos de provar.

Lembro-me de que, na primeira fase de funcionamento dessa comissão, que

terminou no final do governo Fernando Henrique, tínhamos provado que a Ditadura

Militar havia mentido 132 vezes em suas versões oficiais. Provamos isso pegando a

foto do Gelson Reicher, que levou um tiro à queima roupa no olho. Pegamos a foto da

Gastone, que tinha um pulso quebrado. Pegamos diversos documentos que

conseguimos resgatar nos arquivos do Instituto Médico Legal, nos arquivos policiais,

nos poucos arquivos abertos. Também colhemos alguns testemunhos e conseguimos

provar que as versões oficiais eram mentirosas.

Alguém foi punido por causa disso? Não. Quem mentiu durante a vida inteira sobre

esse assunto não foi punido. Temos um Senador chamado Romeu Tuma, que

fundamentalmente participou desse processo de ocultação dos corpos dos mortos e

desaparecidos políticos. Temos documentos que comprovam que ele participou

desse processo. O que foi feito com ele? Nada. É um Senador da República, que não

tem a mínima possibilidade de vir a ser julgado por qualquer um desses crimes.

Achei interessante reler o manifesto do II Congresso Nacional da Anistia, realizado

entre 15 e 18/11/1979, na Bahia, que fala do caráter parcial e discriminatório do

projeto de anistia e da necessidade do prosseguimento e da ampliação da luta.
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Termina dizendo o seguinte: “Todos esses crimes tinham de ser julgados; julgados

pela opinião pública nacional e internacional; julgados pela consciência democrática

do País; julgados pelo povo brasileiro. As prisões, as torturas, os desaparecimentos e

os assassinatos não ficarão impunes. A conquista da anistia ampla, geral e irrestrita

não permitirá que uma única gota de sangue tenha sido derramada em vão”.

O mesmo que dizíamos em 1979 dizemos hoje, 30 anos depois. As mesmas

acusações que sofremos naquela época sofremos hoje: de que estamos tentando

desvirtuar a lei, de que estamos tentando destruir um acordo que teria sido firmado,

para tentar punir os torturadores. Não participamos de acordo algum. Nenhum de

nós, aqui presentes ou naquela época, fez acordo. Se houve um acordo naquela

época foi o de tentar encobrir os crimes que eles cometeram, e esses crimes foram

tão bárbaros que não tiveram a coragem de incluí-los naquele processo. Por que os

colocaram como crimes conexos? Pena que o Dr. Hélio Bicudo não esteja presente,

porque gosto muito do modo como consegue explicar, sob o ponto de vista jurídico,

por que os crimes de torturadores não podem ser incluídos como crimes conexos. Em

primeiro lugar, para uma pessoa ser anistiada, tem de ter cometido um crime, tem de

ter sido punida por esse crime e tem de requerer sua anistia, como até hoje requerem

reparações na Comissão da Anistia do Ministério da Justiça aqueles que foram

presos. Dezenas de milhares de pessoas requerem anistia.

Tenho aversão a essa história de como o Brasil foi construindo a questão da

reparação. Se a metade ou 10% das mais de 50 mil pessoas que estão atrás de seus

direitos individuais estivessem batalhando conosco hoje, por nosso direito coletivo

como sociedade brasileira, como participantes daquele período, com o intuito de

resgatar e conhecer a nossa história, tenho certeza de que teríamos conseguido

avançar muito mais. Temos de fazer essa reflexão. Como participante dessa história,

não consigo entender por que ficamos tão sozinhos nessa luta. Apenas os familiares

de mortos e desaparecidos, algumas poucas entidades que lutam por essa questão e

alguns pouquíssimos presos políticos daquele período ainda se envolvem com essa

questão. Houve toda uma tentativa de mascarar os crimes cometidos e dizer que

qualquer denúncia poderia significar a ruptura da democracia que se começava a

conquistar, por isso éramos chamados de revanchistas. Esse é o mesmo discurso
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que se faz hoje, 30 anos depois. Às vezes não consigo entender isso. Não consigo

explicar como gente de esquerda, que foi contra a ditadura militar, que não aceitou os

crimes da ditadura militar, consegue achar que hoje, 30 anos depois, queremos ter

uma atitude de revanche. Revanche é permitir que sejamos ainda torturados pela

dúvida sobre o que aconteceu com os nossos familiares; revanche é permitir que um

menino de 8 anos seja assassinado da mesma forma como morreram os nossos

familiares. Isso para mim é revanche. É preciso que o governo tome uma posição

efetiva sobre isso, mas, infelizmente, isso depende do Presidente da República.

Tenho a impressão de que perdemos a chance de resgatar essa história. Esses oito

anos de governo Lula foram a grande chance que teríamos de passar a limpo e nos

aprofundarmos nessa história e formar uma comissão da verdade e justiça, e não

uma comissão da verdade e reconciliação, como está sendo chamada por aí, pois

não aceitamos reconciliação.

A África do Sul teve um processo muito diferente do nosso, não é, Betinho? Digo o

que diz o Sr. Tarso Genro, Ministro da Justiça: reconciliação só depois que todos os

torturadores tiverem sido julgados e punidos. Não criaremos uma comissão da

verdade e reconciliação. Se a criarmos, estaremos trazendo à participação esses

torturadores de então. Isso seria a reconciliação. A impressão que tenho é de que

estamos perdendo a grande chance de evoluirmos nessa história. Por que a América

Latina consegue? Por que cada dia que abrimos o jornal há mais um torturador sendo

preso e julgado na Argentina? Por que os processos têm andamento no Chile? Por

que no Uruguai, quando há a Marcha do Silêncio, que é o dia de homenagem aos

mortos e desaparecidos, juntam-se centenas e milhares de pessoas? Quem tiver

oportunidade de ir... Aliás, irei à próxima manifestação, porque vejo fotos e não posso

conformar-me que aquilo seja verdade. São centenas e milhares de pessoas que

passam pelas ruas de Montevidéu exigindo justiça. Onde se encontram os brasileiros

que também não estão aqui pedindo justiça? Essa é uma pergunta que temos de

fazer 30 anos depois, para calar a boca de pessoas que dizem que estamos aqui

atrás de revanche.

Posso falar mais um pouco? Deixe-me lembrar do que mais queria dizer. O principal

que poderíamos fazer nessa história é tentar entender, além disso, por que a verdade
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e a justiça têm um caminho tão tortuoso, por que buscar a verdade desse período

ofende tanto e por que traz tanta aflição mostrar como essas pessoas morreram.

Essa é a maior reflexão que poderíamos tentar fazer neste momento.

Ontem falaram sobre o livro “Verdade e Memória”. O seu lançamento, que foi feito

pelo governo federal - aliás, a coisa mais importante que ele já fez nesse período com

o intuito de, pelo menos, assumir uma versão oficial de que pessoas foram

assassinadas sob tortura -, causou um furor tremendo na época. Os militares

tentaram impedir que o Presidente da República fosse ao lançamento do livro. É

verdade que foi o marco. Todavia, depois dali não aconteceu absolutamente mais

nada. Houve, recentemente, a identificação de mais um corpo dos desaparecidos do

Araguaia, do Bergson. Já se estava em busca dessa história desde 1990. De 1995 a

1996 estive na expedição ao Araguaia na época em que trouxeram aquele corpo que

tinha sido enterrado no cemitério do Araguaia, do qual, desde então, buscavam

identificação. Tentamos por meio de diversos exames de DNA. Aliás, foi feito o

exame de DNA na Argentina, chamado X-2. Diversos exames foram feitos. Foi a

própria tecnologia e o avanço da ciência que permitiram essa identificação. Agora

esse corpo foi retirado com a indicação dos familiares de mortos desaparecidos.

Estivemos no Araguaia e soubemos que naquele lugar estava enterrado um

guerrilheiro. Qual foi o militar que, até hoje, veio contar publicamente onde enterrou e

como matou?

Ninguém veio a público contar. Quais as pessoas que foram ouvidas pelo Ministro

da Defesa - se é que foram ouvidas - para constituir informações, de forma que ele

pudesse preparar essa caravana para buscar os desaparecidos? Não conhecemos e

também não sabemos se um dia saberemos. Seria muito importante ouvir neste

debate o que as pessoas, especialmente os mais jovens, conseguem entender,

incorporar e questionar sobre essa história, porque talvez tenhamos de corrigir o

rumo que traçamos desde então. Hoje, temos a mesma posição que tínhamos em

1979. Nesses 30 anos, nenhuma das nossas reivindicações foi atendida. Na época,

pedimos que nos informassem sobre a localização de nossos familiares, a busca e o

reconhecimento dos corpos, as circunstâncias das mortes e a punição dos

responsáveis. Hoje, trinta anos depois, é isso que continuamos querendo. Nenhuma
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de nossas reivindicações foi atendida. Talvez, se conseguirmos criar a Comissão da

Verdade e Justiça, o que duvido que ocorra neste governo, possamos, daqui a 30

anos, ter uma resposta para tudo isso.

O Sr. Presidente - Obrigado, companheira. A transcrição completa de todas essas

belíssimas intervenções que ouvimos aqui, tão fortes, tão marcadas pela experiência

de vida, mas também pela boa e necessária reflexão acadêmica, será publicada, na

íntegra, no diário oficial.

Esclarecimentos sobre os Debates

O Sr. Presidente - Neste instante daremos início à fase dos debates. A Presidência

informa ao Plenário que os participantes poderão formular perguntas aos expositores

por escrito ou oralmente, mediante inscrições prévias, para agilizarmos os debates.

Solicitamos aos participantes que fizerem uso do microfone que se identifiquem,

sejam objetivos e sucintos e dispensem as formalidades das saudações pessoais.

Cada participante disporá de 3 minutos para sua intervenção, garantido o mesmo

tempo para as respostas.

Debates

A Sra. Coordenadora - Depois dessas belíssimas intervenções que completam esse

quadro do estado de ascensão permanente contra os territórios da pobreza e o

resgate da impunidade, que acabou consolidando a tortura como instituição neste

país, passaremos para as intervenções do Plenário. Mais uma vez, quero destacar a

importância deste Plenário. Há aqui turmas inteiras do grande Colégio Estadual

Central, em que estudei e lecionei.

É importante a presença desses jovens. Saúdo os companheiros de antigamente -

a Rosa, o Costinha, o Willian Santos -, e a Deputada Cecília Ferramenta, pela

passagem meteórica pela Mesa, que está conosco também. Passaremos a palavra

aos inscritos. Há 12 inscrições. Aproveitaremos ao máximo o debate. Há algumas

intervenções orais, que consideramos mais importantes.

O Sr. Presidente - Ainda estão sendo recolhidas as perguntas dos telespectadores.

A Sra. Coordenadora - O primeiro inscrito é o Betinho Duarte, Presidente do Comitê

Brasileiro pela Anistia.

O Sr. Betinho Duarte - Bom-dia a todos. Gostaria de apresentar-lhes o Irani, um
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sobrevivente da luta contra a ditadura militar. Caro Durval, cara Bizoca, Virgílio,

queridas Suzana e Ângela, caros jovens, queria falar como professor, mas não temos

como fazer isso em um debate como este. Ontem desabafei, porque somos

sobreviventes da luta contra a ditadura militar. Hoje continuarei. A Suzana falou sobre

a questão da revanche. Suzana, revanche seria fazermos o que fizeram conosco:

dependurar no pau de arara, assassinar, estuprar. Você está entendendo? Revanche

seria isso. A grande maioria não sabe o que o ex-marinheiro Cb. Anselmo, um dos

revoltosos de 1964 que virou o maior traidor da esquerda brasileira, fez com sua

esposa, que estava grávida do seu filho. Ele a entregou, bem como a vários

companheiros. Montaram uma farsa, dizendo que foram mortos em tiroteio. É

mentira. A esposa foi morta na tortura. Lerei trecho do livro “Soledad no Recife”, para

que vocês não achem que estou apresentando versões. Digo a verdade. No livro

consta que ela foi encontrada em um barril, completamente torturada, destruída. O

filho que esperava do Cb. Anselmo, traidor da esquerda brasileira, estava no fundo do

barril. Suzana, revanche seria isso. Não queremos revanche. Queria trazer para o

debate a questão: Quem são os responsáveis pela tortura? O Virgílio falou a respeito

dos métodos utilizados pelos torturadores. É importante falar sobre disso. Fizemos

uma simulação em frente ao Dops. Havia uma lei que fechava o Dops, mas nenhum

governo a implementou. Fizemos um cadeado de isopor... (- É interrompido.)

O Sr. Presidente - Para selar o Memorial dos Direitos Humanos de Minas Gerais.

O Sr. Betinho Duarte - A Bizoca se lembra da manifestação que fizemos. Levamos

um cadeado do tamanho de um bonde. Aliás, apanhamos naquele dia. Confesso a

vocês com toda sinceridade, Bizoca que admiro muito o pessoal do Teatro do

Oprimido, mas entendi pouco. Temos de ser mais claros, mais explícitos. Naquela

época, os nossos companheiros eram dependurados no pau de arara. Pimentinha era

um magnético que produzia eletricidade de baixa voltagem e alta temperagem.

Afogamento. Um amigo meu, Virgílio, teve sua cabeça enfiada numa privada. Deram

descarga com tudo o que estava ali. Isso era o afogamento. A cadeira do dragão era

pesada, tinha assento de zinco e terminal para receber choques elétricos.

Empurravam as pernas do preso para trás, ferindo-as continua e progressivamente.

Colocavam presos em ambientes de baixíssima temperatura. Insetos, animais, cobras
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e jacarés eram colocados nas solitárias junto aos presos. Enfiaram ratos e objetos

nas vaginas de muitas mulheres, além de produtos químicos; elas eram estupradas.

Houve muitos vexames sexuais.

Durval, apontamos os torturadores dos presos políticos, aqueles que estão lá em

baixo. Ontem falei em Davy Hazan. O Tarci Menezes prendeu-me em 14/3/1978.

Quero trazer a esta Mesa, Durval, os responsáveis pela tortura. Se hoje o Estado

brasileiro está nos pedindo perdão e desculpa é porque a ditadura militar torturou,

matou, assassinou e desapareceu com os nossos companheiros. Eles são os

responsáveis.

Ontem trouxe aqui um diálogo do ditador. Muita gente do nosso meio chama

Figueiredo de Presidente, chama o Geisel de Presidente. Que Presidente porcaria

nenhuma! São ditadores! Deram o golpe em 1964. São assassinos.

Quando fui buscar o Presidente da Comissão, em Confins, fiquei pasmo, porque lá

há uma fotografia de Tancredo e do ditador Figueiredo. Isso é um abuso, uma

afronta. É uma afronta ter um retrato do Figueiredo em Confins. As fotografias desses

ditadores deveriam ser banidas. Lá há uma fotografia enorme do Figueiredo

inaugurando o aeroporto.

Voltando a essa questão de quem são os responsáveis, tirei uma página do livro do

Hélio Gaspari, que narra o diálogo que o Geisel teve com o Ten. Cel. Germano

Pedroso. Vou ler literalmente o que está escrito aqui. “Pegaram alguns? Perguntou

Geisel. Pegamos, pegamos. Foram pegos quatro argentinos e três chilenos,

respondeu Pedroso. E não os liquidaram? Há muito tempo. Há elementos que não

adianta serem deixados vivos aprontando. Infelizmente, é o tipo da guerra suja, em

que, se não se lutar com as mesmas armas, perde-se. Eles não têm o mínimo

escrúpulo. O Geisel respondeu: é, o que tem de fazer, nessa hora, é agir com muita

inteligência, para não ficar vestígios nessa coisa”. O AI-5, como o Virgílio falou, foi o

golpe no golpe. Aí se sacramentou a tortura. Quero saber quem estava lá e digo a

vocês quem foi a favor, votou e assinou o AI-5, Durval. Não podemos nos esquecer

dessas pessoas, porque elas estão aí hoje, algumas sendo até homenageadas. O

Ministro do Trabalho daquela época, Jarbas Passarinho, aparece em páginas na

imprensa, inclusive mineira, posando como democrata. Sobre o Sr. Delfim Netto, que
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era Ministro naquela época, dizem que hoje é assessor do Lula. Quem são os

responsáveis, então? Será que são só aqueles que estão lá? Hoje nas cadeias se

tortura, e será que são só aqueles que estão lá os responsáveis?

Terminando, quero mais uma vez deixar uma reflexão para vocês. Eles estão aí,

vivos, e nós temos que nos lembrar disso. Ontem lembrei-me de que, em maio,

fizeram uma missa de 30 anos para um dos maiores torturadores do País, que

cometeu inúmeras atrocidades em São Paulo, o Fleury, e havia vários policiais,

Virgílio. Até não entendo, Durval, como um padre celebra uma missa para um cara

que está no inferno, porque é lá que ele está. Será que o padre acha que, com a

missa, vai tirar esse torturador, esse bandido do inferno?

O Sr. Presidente - Esse deve ser o famoso pecado contra o Espírito Santo, que está

no Evangelho; não tem perdão.

O Sr. Betinho Duarte - Será que esse padre pensa assim, senão teremos de ir para

outro lugar. Se cada missa tirar um torturador do inferno, Suzana, teremos de pedir

exílio novamente.

Para terminar, quero dizer que, nessa missa, estava presente o Cb. Anselmo. Aliás,

conversei com o autor desse livro, que se chama “Soledad no Recife”, o Urariano

Mota, e o Cb. Anselmo o está intimidando, Durval. Quer dizer, em 2009 ainda

estamos sendo intimidados, perseguidos. Não me interessa, Suzana, quem está

ausente, mas os presentes. Temos de respeitar os que estão aqui. E a luta continua.

Tenho certeza, Suzana, de que um dia seremos vitoriosos. Fomos parcialmente

vitoriosos, mas um dia seremos completamente. E os corpos daqueles 163

desaparecidos, dos quais até agora descobrimos 4, suas famílias vão poder enterrar.

Vamos conseguir a anistia ampla, geral e irrestrita. Muito obrigado.

A Sra. Coordenadora - Com a palavra, o companheiro Douglas Krenak, do

Conselho dos Povos Indígenas de Minas Gerais, para pergunta oral.

O Sr. Douglas Krenak - Erehé! Saudações indígenas a todos os presentes.

Cumprimento a Mesa e as autoridades. Meu nome é Douglas Krenak, mas na minha

aldeia eu me chamo Thã. Estou muito feliz de participar deste grande evento na

Assembleia e agradeço à Casa pelo convite feito a mim e também ao Conselho dos

Povos Indígenas do Estado de Minas Gerais.
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Eu queria falar alguma coisa antes de lançar a minha pergunta à Mesa. Os povos

indígenas, assim como todos os não indígenas que sofreram com a ditadura, também

passaram por muita atrocidade, violência, por muito do que foi falado aqui hoje e por

muitas coisas mais. Sou neto de um guerreiro que morreu no exílio, num antigo horto

florestal do Município de Carmésia, que era um lugar de treinamento de militares.

Também sou filho de Waldemar Krenak, que passou por esses exílios e também

pelos maus-tratos da ditadura militar. Hoje é atual administrador da Funai de

Governador Valadares.

Eu queria perguntar à Mesa e às autoridades presentes qual a forma que nós,

povos indígenas, também podemos participar ativamente dessa luta pela anistia

política no Brasil, uma vez que a ditadura militar não fazia distinção de raça, cor ou

gênero daqueles que lutavam pelos seus direitos. Meu povo sofreu durante esse

período e, na minha aldeia, foi construído um reformatório indígeno para aqueles

povos que eram julgados infratores e lutavam contra o esquema militar.

O meu povo tinha uma terra no Vale do Rio Doce, que, na época da ditadura militar,

foi titulada e trocada, sendo o meu povo exilado para vários lugares do Brasil. Aliás, o

meu avô e vários líderes foram para o Município de Maxacalis, Bahia, São Paulo,

região do Rio Araguaia, Mato Grosso, enfim para vários lugares do Brasil, e até hoje

ainda existem parentes líderes morando no exílio, pois não conseguiram retornar para

suas terras de origem. Ainda há um sofrimento muito grande. Primeiro, eles não

conseguem retornar para o seu local de origem e, segundo, há ainda um medo muito

grande de sofrer novamente repressões militares. Até hoje passamos por abusos e

chacotas no nosso Município, feitas por descendentes daqueles opressores militares.

Quero fazer uma pergunta para a Mesa: de que forma nós, do movimento indígena,

podemos participar dessa luta pela anistia, uma vez que também sofremos com a

ditadura? Meu avô morreu no exílio. Ouvi aqui conversas e falas sobre a tradição de

enterrar entes queridos. Nós também temos isso, e hoje sofremos na nossa

comunidade. A minha família é liderança de religião, e hoje não temos sequer o

direito de trabalhar os nossos rituais religiosos, uma vez que meu avô foi enterrado

fora da sua terra de origem, fora do local onde desejou, há muitos anos, ter lutado e

vivido. Ele morreu no exílio, angustiado pela sua volta à terra de origem, a fim de
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comer o peixe chamado cascudo e seu fubá suado, comida tradicional feita no Vale

do Rio Doce.

Fico até um pouco emocionado, porque passamos, na nossa comunidade, por

coisas absurdas que eram ocultas em toda a sociedade. Houve casos de estupro e

tortura. Eles decepavam a mão e as pernas dos indígenas e faziam várias outras

coisas. Meu pai serviu de treinamento para cães dos militares, que eram soltos atrás

das crianças. Enfim, se eu for dizer aqui tudo o que aconteceu, daria para escrever

um livro de atrocidades. Entreguei um documento ao Deputado André Quintão, mas

posso também disponibilizá-lo para os representantes da Mesa, caso queiram saber

mais detalhes sobre a ditadura militar ocorrida na minha aldeia e também com os

povos indígenas do Estado de Minas Gerais. Creio que os governos do Estado de

Minas Gerais e do Brasil têm uma dívida muito grande com os povos indígenas,

porque sofremos a ditadura militar e os fatos foram ocultos, absurdos e com reflexos

até hoje, a saber os nossos territórios que nos foram retirados para serem doados

para grandes latifundiários da época, a destruição e pichação dos nossos locais

sagrados e o fato de termos ainda parentes morando no exílio. Recentemente, com

muito sacrifício, meu pai conseguiu buscar um grande pajé da nossa aldeia que

estava exilado, no Mato Grosso. Isso não foi fácil, porque ele ainda tinha muitas

lembranças das atrocidades que sofrera na minha terra. Hoje se encontra conosco, e

realizamos um trabalho muito forte com ele para voltar a nos ensinar todas as

tradições do nosso povo. Ele ainda tem medo de todo o processo que sofreu, durante

o período da ditadura. Enfim, gostaria de pedir informações à Mesa sobre como

poderemos participar dessa luta pela anistia política no Brasil, uma vez que a ditadura

também foi praticada contra os povos indígenas, principalmente contra o meu povo

Krenak. Obrigado.

A Sra. Coordenadora - O Gladson Reis, do Grêmio Estadual Central, dirigiu uma

pergunta à Mesa. Seria importante que a apresentasse oralmente, mas ele não está

presente. A pergunta é a seguinte: “Por que têm tanto medo de abrir os arquivos da

ditadura?”.

A Marina Freitas, da Escola Estadual Governador Milton Campos, apresentou a

seguinte pergunta: “Em todos os tempos da ditadura, as mulheres foram fortemente
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atacadas. Peço às mulheres da Mesa que falem um pouco sobre a resistência

feminina em tempos em que sua sexualidade era usada contra si própria”.

A Daniela Oliveira, da Escola Estadual Governador Milton Campos, apresentou a

seguinte pergunta: “Apesar de já terem passado 30 anos da aprovação da Lei de

Anistia, as mulheres do País são torturadas em seus domicílios. Por que são tão

brandas as punições vigentes?”. Ela se refere à Lei Maria da Penha.

Como sou coordenadora, enquanto vocês pensam nas respostas a essas questões,

responderei ao questionamento do Douglas Krenak, pois o seu depoimento foi muito

contundente. Somos um pouco responsáveis por essa invisibilidade da questões,

principalmente das ligadas à trajetória dos povos originários do Brasil, que estão em

fase final de extermínio. Nós, do Instituto Helena Greco de Direitos Humanos e

Cidadania, podemos nos articular para recuperar essa história. Estamos à disposição,

pois temos de pensar em uma maneira de propor um ciclo de debates, para tratar

quase exclusivamente dessa questão, que é importante e está na mais sombria

invisibilidade. Eu não deveria interferir nisso, pois os meus companheiros da Mesa

deveriam discutir a questão, mas é importante levantarmos esse problema.

O Sr. Virgílio de Mattos - Gostaria somente de falar sobre uma passagem histórica.

Betinho, não sei se você se lembra que, quando falávamos do João do Calção, que

era o ditador Figueiredo, um sujeito apoplético interferiu, na escadaria da Igreja São

José, e você me disse: “Calma, calma, deixa ele falar. Deixa ele falar o que ele

quiser”. Não sei se você se lembra disso. A função da memória é esquecer, mas a

minha não funciona. O companheiro perguntou sobre o medo de se abrir os arquivos.

O medo é o óbvio. Um ex-Ministro me disse que esses arquivos não existem mais e

que estão nas mãos dos torturadores. Eu acredito em saci, em Papai Noel, mas dizer

que esses arquivos não existem, eu estou fora. É óbvio que esses arquivos existem,

e eles têm medo de que, ao tomarmos ciência ou consciência disso, possamos partir

para cima mesmo, pois a tortura, tecnicamente, é um crime de lesa-majestade,

imprescritível, inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Vocês podem conferir

isso em sua Constituição, para não dizerem que isso está escrito somente na minha.

O que me apavora mais é ouvir dizer que essas punições são brandas e que as leis

deveriam resolver os problemas. Perdoem-me o adjetivo, mas essa patética Lei Maria
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da Penha não funciona dessa maneira, pois as mulheres continuam sendo

espancadas e violentadas, e não serão as leis penais que garantirão os seus direitos.

Temos de mudar essa estrutura de pensamento, de machismo e de consumo. Temos

de mudar a cabeça, o coração e a mente das pessoas. A lei penal, sinto muito, não

mudará nada. Agora, não dá para ouvir dizer que as punições são brandas, pois elas

são pesadas. O simples fato de a pessoa passar pelo moedor, ou seja, o processo

penal não irá recompor a violência sofrida, significa que pagará um preço alto demais.

O importante é a mudança da personalidade. Não é apenando as pessoas que vamos

mudar esse outro flagelo, que é a violência física contra a mulher.

A Sra. Ângela Mendes de Almeida - Farei uma observação genérica, porque foi feita

uma pergunta sobre a questão dos arquivos, o companheiro mencionou o problema

indígena e fizeram duas perguntas sobre a questão feminina.

A minha avaliação do governo Lula está bem abaixo de zero, não porque não tenha

feito algumas coisas positivas, mas as negativas ganham. Algo muito importante que

está acontecendo é essa concordata com o Vaticano, que irá introduzir, de forma

mais forte, o ensino religioso, que tem ligação com uma questão muito importante e

que considero fundamental para o movimento das mulheres, ou seja, a luta pela

legalização do aborto. Essa é a primeira observação. De um lado existe essa luta

contra as violências sofridas pela mulher. Creio que toda violência doméstica contra a

mulher - que não chamaria de tortura - deve ser objeto de solidariedade dos

movimentos das mulheres. Por outro lado, a questão do aborto é uma luta

civilizatória, que vai para a frente. Se as mulheres forem donas do próprio corpo,

conseguirão, de maneira melhor, evitar a violência doméstica. Nessa questão das

penas e da aplicação da Justiça, os crimes praticados pelos pobres, quaisquer que

sejam, são objeto de penas bastante duras. Um elemento de cultura e a presença de

advogados fazem com que um Daniel Dantas - estou citando apenas um exemplo,

poderia citar outros - tenha privilégios, enquanto uma quantidade incomensurável de

pobres estão presos sem julgamento, e seus familiares, como disse o Dr. Virgílio, são

castigados e perseguidos com humilhações inenarráveis.

A Sra. Suzana Keniger Lisboa - Temos muita responsabilidade, como sociedade,

pela não visibilidade da questão indígena. É sempre muito importante vocês estarem
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presentes para nos cutucar, a fim de nos lembrarmos de que temos deixado de falar

sobre esse assunto. Quanto aos arquivos, o principal medo se deve ao fato de o

Estado brasileiro haver cometido esses crimes. Quem mandou matar, quem mandou

torturar, quem mandou arrancar cabeças, quem mandou desaparecer com os corpos

foi quem estava na direção deste país. O Estado brasileiro é responsável, os agentes

que torturaram são responsáveis, mas a responsabilidade maior é do Estado

brasileiro. O medo é da punição, da execração e de que os crimes sejam conhecidos

na sua totalidade. Aquele foi um período de afirmação. A resistência das mulheres foi

fundamental. Tenho muito orgulho de ter participado da luta armada. Fui guerrilheira,

fiquei quase 10 anos na clandestinidade. Foi um período difícil, mas foi um período de

conquista. Existem situações que perduram. Essa foi uma época em que as mulheres

começaram a se inserir de forma diferenciada no cotidiano brasileiro. Acho que a

resistência feminina foi fundamental. Maria Amélia de Almeida Teles, na Coleção

Primeiros Passos, tem um livro muito interessante sobre isso: “As Mulheres na

Resistência”. Não queremos que as punições sejam maiores, queremos mudar a

cultura. Não é que um tapinha não dói. Um tapinha dói muito.

O Sr. Presidente - Acho que todas as questões já foram respondidas.

Em relação ao tema apresentado pelo Bruno Krenak, a Comissão de Direitos

Humanos trabalha com questões específicas de um processo de luta de direitos

humanos, questões que têm um enfoque relacionado às comunidades tradicionais.

Acompanhamos a luta dos quilombolas e a questão indígena. Houve duas audiências

recentemente, aqui e em São João das Missões. Existem pontos específicos na luta

das onze nações indígenas existentes em Minas Gerais. Mas existe uma luta geral,

que é a luta dos pobres, dos excluídos e dos explorados da sociedade. Ao falarmos

desse massacre promovido pelo Estado, os indígenas e os negros, por excelência,

foram vítimas desse mesmo processo. Portanto, é uma luta mais geral, na qual

estamos juntos nos mesmos princípios. Os companheiros das lideranças indígenas

têm sido nossos parceiros em outras mobilizações e em outros movimentos que

tratam de outras questões. Martin Luther King dizia que a injustiça, em qualquer lugar,

ameaça a justiça em todos os lugares. É essa dimensão de indignação que temos

que ter.
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Recebemos, por “e-mail”, pergunta de Francisco César Pereira Carvalho, de Sete

Lagoas: “Deputado Durval Ângelo, com as leis existentes em nosso país, há

condições de Ernesto Geisel, Figueiredo, entre outros, serem punidos por tortura?”

É bom dizer que o nosso ordenamento jurídico, a nossa Constituição, não é

diferente dos textos constitucionais anteriores, dos tratados internacionais, das

convenções que o Brasil assina e que são aprovados pelo Congresso, pois são

partes integrantes dessa Constituição. Portanto, não são leis infraconstitucionais, são

textos da própria Constituição. Daí falarmos que o crime de tortura é imprescritível,

que não é sujeito à anistia porque já tínhamos tratados assinados. O Brasil já era

signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, com a aprovação do

Congresso. Isso não foi revogado quando os militares estavam no poder. Portanto,

temos instrumentos legais. Alguns países têm uma legislação um pouco diferenciada

da nossa - não sou advogado e não saberia explicar -, como a Espanha e a Itália, e,

nessas questões de direitos fundamentais, a legislação nacional não tem fronteiras.

Por exemplo, temos o processo do Garzón em relação ao Pinochet. É interessante o

fato de já termos condenados no Brasil do período da ditadura militar. Um Juiz

italiano, Capaldo, já proferiu sentença condenando o ex-Presidente Figueiredo, que já

morreu, e seu irmão Euclides Figueiredo, e soltou uma ordem internacional de prisão.

Assim, cerca de 14 militares - alguns deles já morreram -, em tese, se forem para o

exterior, podem ser presos. Ontem tivemos um debate muito participativo e forte com

o Prof. Cançado, do Tribunal Penal Internancional, na escola Dom Hélder Câmara, de

manhã. Ele defende que precisamos ter uma cidadania internacionalista. Em algumas

questões - e ele colocava os direitos humanos como uma delas -, é necessário ir

além da nacionalidade. Ele dizia de sua atuação no caso do Fujimori, caso em que foi

Juiz, ou seja, a sentença é dele, e foi até ameaçado de morte. Segundo ele, aquela

foi uma das ditaduras mais atrozes da América Latina, com a capa de legalidade, isto

é, com a justificativa de haver um movimento de resistência, o Sendero Luminoso,

como se o que esse movimento fizesse fosse justificativa para os militares fazerem

algo pior. Diz que foi a ditadura que mais matou e torturou. Também ressaltou, a

partir de sua experiência em algumas questões de etnias, em alguns massacres em

que atuou, que os direitos humanos têm que ser vistos com o olhar da cidadania
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internacionalista, que nos faz ser gente, raça humana, gênero humano. Se não

tivermos isso na cabeça como algo fundamental, não conseguiremos, nos limites

territoriais de nosso país, construir uma sociedade melhor.

A Sra. Coordenadora - Estou preocupada com o tempo, pois vai chegando a hora

do almoço, e as pessoas começam a ficar com fome e a sair. As perguntas estão

muito ricas, e queremos aproveitar o máximo possível. Há quatro intervenções orais.

Chamarei os quatro companheiros e, depois, vou mesclar com as perguntas que

vieram por escrito, mais ou menos em bloco. Peço objetividade tanto da plenária

quanto da Mesa para podermos avançar mais. Com a palavra o Douglas, da União

Estadual dos Estudantes.

O Sr. Douglas - Bom dia, Mesa e plenário. Sou Douglas, do Partido Comunista

Revolucionário, Diretor de Cultura da União Estadual dos Estudantes. Primeiramente,

quero dizer que me sinto emocionado de ver aqui tantos companheiros e camaradas

do meu Partido que tombaram na ditadura, portanto me desculpem se cometer

alguma falha. Há pouco tempo, ocorreu em Brasília um congresso da União Nacional

dos Estudantes, em que se discutiu sobre os 30 anos de anistia política no Brasil. O

Ministro Paulo Vannuchi esteve lá e fez uma explanação muito bacana sobre o

assunto. Também falaram muitos companheiros e até presos políticos e torturados da

ditadura. A meu ver, está faltando para nós a identificação desses torturadores que

assassinaram barbaramente nossos companheiros de luta. Eles tombaram, mas sua

memória ainda está viva dentro de nós. O Ministro tem uma responsabilidade grande

nisso, mas também nós, da sociedade organizada, como a UEE e a UNE, temos o

mesmo papel, e estamos arregaçando as mangas para tentar fazer algo. A juventude

não sabe dessa história, e temos que procurar levá-la a todos os lugares, por meio de

jornais, livros, debates nas universidades e escolas, teatros e diversas outras formas.

A UEE e a UNE devem responsabilizar-se por fazer os debates nas universidades e

escolas, e também podemos procurar as entidades para resgatar essa história e

impedir que a luta morra. Para ser breve, acho importante a reprodução disso tudo e

quero dizer aos companheiros que a luta não morreu e viva o socialismo.

A Sra. Rosa - “Quem me dirá onde está aquele moço fulano de tal, filho, marido,

irmão, namorado, que não voltou mais? Insiste o anúncio nas folhas dos nossos
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jornais: achados, perdidos, morridos, saudades demais”. Dedico essa canção do

Gonzaguinha a todas as grandes mulheres que estão nesta mesa e que lutaram

bravamente com os homens deste país para que ele fosse melhor. E ele ainda pode

ser melhor, mas um país que acoberta Sarney, que acoberta Collor, que acoberta

tanta bandidagem fica desesperançado. É importante que a juventude venha. É uma

vergonha não ter Deputado aqui. Todos deveriam estar aqui, porque, se não

conhecem a história do nosso país, poderiam vir conhecer agora. Sempre é tempo de

aprender, como disse Guimarães Rosa. E é por isso que esse evento dos 30 anos da

anistia chama alguma esperança para que as pessoas acreditem num mundo melhor.

Mas com quem? Com as pessoas que estão na mesa, com esses jovens que vieram

aprender, com os militantes antigos e com todos aqueles que não desacreditaram

ainda no ser humano. Acredito nisso; é por isso que estou aqui; e é por isso que essa

luta de Helena Greco e de tantas outras e tantos outros tem que continuar. Temos

que saber onde estão esses desaparecidos e fazer justiça, punindo os torturadores

deste país, tanto os da ditadura como os de agora. Muito obrigada.

A Sra. Coordenadora - Com a palavra, a companheira Maria Luzia, da Federação

Quilombola do Estado de Minas Gerais.

A Sra. Maria Luzia Sidônio - Milito na área dos direitos humanos da Federação

Mineira de Quilombolas e, assim como aquele indígena falou, há uma diferença entre

indígenas e quilombolas. Fomos também torturados, perseguidos desde Zumbi. Eu

era do MR-8 quando jovem e tenho um primo desaparecido, morto no Araguaia. Perdi

o meu cargo público federal, fui mandada para Brasília e, na hora do discurso do

Betinho, me emocionei. Aqui não está a figura de um que foi preso comigo. Ficamos

escondidos na casa do Senador Jeferson de Castro, na Quadra 206, em Brasília: eu,

Vladimir Herzog, que não está aqui, e também José da Matta Machado. Os dois

foram presos no DOI-Codi. O Vladimir era jornalista. Passou na Distrital da L-2 um

carro preto. Foi denunciado que ele estava escondido na casa do Senador Jeferson

de Castro, estávamos lá. Quando pegaram o Vladimir, o Senador me disse para

correr e vestir um uniforme de copeira. Por isso não fui presa. Ele foi preso dentro de

um carro do DOI-Codi, em Brasília, e levado para o Rio de Janeiro, onde foi

assassinado. Disseram que foi suicídio, mas não foi. Para quem viveu nessa época é
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triste ver aquele que ele disse ser hoje homenageado, porque ele torturava as

pessoas com a “lurdinha”. O Betinho sabe: “lurdinha” era a metralhadora dele. Ele

chegava perto do estudantes, perto de todo mundo com a “lurdinha” para matar.

Estou emocionada com esse tema. A ditadura permanece ainda hoje de formas

diferentes. Fui testemunha e sou uma sobrevivente da ditadura. Muito obrigada.

A Sra. Coordenadora - Com a palavra, o companheiro Leonardo, da União Nacional

dos Estudantes - UNE.

O Sr. Leonardo Péricles - Bom-dia a todos. Como foi dito, meu nome é Leonardo,

sou estudante da UFMG e Diretor de Universidades Públicas da UNE, além de

militante do Partido Comunista Revolucionário.

Este debate é muito importante, principalmente neste espaço. Serei breve. Fiz uma

reflexão e achei interessante a exposição de uma das companheiras que me

antecedeu. A ausência dos Deputados aqui não significa simplesmente omissão: a

maioria dos que estão aqui hoje são financiados, a sua campanha foi financiada pelos

mesmos que financiaram a ditadura. Assim, efetivamente, não os interessa vir aqui

discutir, até porque estamos debatendo a história do nosso povo, que é uma das

coisas mais sérias que precisamos fazer.

Devemos entender também que, infelizmente, essa instituição não vai resolver o

problema. Temos que levar esse debate para cada canto, para cada favela, escola,

universidade e fábrica. Quem está lá fora precisa saber efetivamente o que aconteceu

na ditadura militar. Vale lembrar que esses financiadores, hoje, estão sorrindo na

televisão. Vejam o Sílvio Santos. Quem financiou o SBT? Quem financiou a Globo?

Onde está a família Marinho? E as grandes empresas? E eles são contra a abertura

dos arquivos da ditadura. Eles temem mais porque, quando se abrirem, todos

saberão quem os financiou. Aí, como vão poder sorrir, bonitinhos, na televisão? Não

haverá jeito.

Para finalizar, destaco o papel da juventude ontem e hoje. Tenho a honra de falar

pela UNE. A ditadura militar teve ódio de várias entidades, entre elas a UNE, que foi a

primeira a ter a sede incendiada, tão logo foi decretado o golpe. Incendiaram a UNE

na Praia do Flamengo, 132. Perseguiram, torturaram e assassinaram a maioria das

suas lideranças. Oitenta jovens, os melhores estudantes que tivemos em nosso país,
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foram trucidados pela ditadura militar. Dedico minha fala ao companheiro José Carlos

da Matta Machado, já citado. Tenho a honra de estudar na mesma universidade que

ele estudou. É uma honra para mim dar continuidade à luta dele. Se não me falha a

memória, 436 companheiros foram assassinados no Brasil, sem falar nos que tiveram

problemas indiretos e também lutaram para que tivéssemos um espaço maior,

lutaram pelo socialismo. A democracia pela qual lutaram ainda não foi alcançada.

Segundo dados da Secretaria de Direitos Humanos, 7 mil jovens são assassinados

por ano neste país, mas acredito que esse número seja maior. A juventude continua

sendo torturada nos bairros pobres. Se perguntar a qualquer jovem, em uma favela

ou vila, o que acha da Polícia Militar, dirá que são os torturadores de hoje. Por isso,

temos de lutar por uma democracia maior e pela vitória do nosso povo, que só virá

com o socialismo. Muito obrigado.

A Sra. Coordenadora - Continuando, pergunta de Eduardo Moraleida encaminhada

à Mesa. Ele não está presente. Essa pergunta se refere à censura: “Mesmo após 30

anos da Lei de Anistia, alguns Estados brasileiros, notoriamente Minas Gerais,

insistem em censurar a imprensa. Será que algum dia teremos de fato uma mídia livre

no Brasil?”

Pergunta de Renata Mendes, que também não está presente, mas apresenta um

depoimento contundente: “Outro dia, estava chegando em casa e, de repente,

policiais corriam em minha direção com armas apontadas. Acho isso um desrespeito

à nossa sociedade e um risco a pessoas inocentes, como eu. Essa ação poderia ser

considerada crime?

Pergunta de Camila Fernandes: “O estudante Edson Luís e sua família não tiveram

direito à anistia, mas sua morte deu início a uma série de passeatas e atos políticos

em favor deles. Quais os benefícios desses atos políticos?”

Pergunta do Olinto Neto: “E os prisioneiros pobres, sem diploma, que vivem em

condições precárias, como em campos de concentração? Não são torturados ainda

hoje e de forma quase legal?”

Passo essas perguntas para a Mesa, porque as outras três, que tenho aqui, são

mais específicas: uma para o Virgílio, perguntando sobre o Programa Pólos, da

Faculdade de Direito da UFMG. Depois ele poderia conversar com o Francisco, em



____________________________________________________________________________
640

particular, e responder isso; pergunta do Alonso, dirigida ao Durval Ângelo, sobre o

parlamentarismo - depois, eles poderiam conversar sobre isso -; e pergunta do

companheiro Hélio, militante dos movimentos negros, específica sobre a saúde.

Depois, poderemos encaminhá-las e resolver.

O Sr. Francisco de Assis Alves - Meu nome é Francisco, sou militante dos

movimentos sociais, sindicatos, CUT, etc. Hoje, senti uma grande oportunidade

quando alguém falou sobre favela. De nossa favela, chamada Morro do Querosene,

somos apenas cinco pessoas que pleiteiam o direito à anistia, porque muitas pessoas

se esquecem de que aqui, onde está o quartel, na Av. Raja Gabaglia, o

Departamento de Polícia Federal, desde o começo da Av. Raja Gabaglia até o

Hospital Madre Tereza, existia uma favela. Um trabalho da universidade conta um

pouco da nossa história. Éramos aproximadamente 300 famílias. Estamos atrás

desse livro há 15 anos. Eu e essas quatro pessoas, conseguimos encontrá-lo, porque

esse livro narra o que houve entre o Ministério da Guerra, a Prefeitura de Belo

Horizonte e o Exército, quando foram expulsar o povo que ali residia, começando

aqui, pertinho, na Raja Gabaglia.

Achamos um absurdo alguém saber que existe um documento com a lista dos

moradores antigos, criada, na época, por um departamento chamado Chisbel, e não a

divulgar. A Prefeitura e a Chisbel derrubaram casas e prenderam pessoas. Fui uma

das pessoas presas. Fui preso no Exército, no DOPS e no 11º Distrito Policial, que

era em frente à Assembleia. É o mesmo que continua a ocorrer, hoje, nas favelas. Fui

preso, apanhamos, fomos considerados comunistas. Lá, em nosso meio, havia uma

organização política que organizava o povo, era o Partido Comunista. Sinto muito o

Partido Comunista ter esquecido uma história dessas, porque essa luta começou em

1952 e terminou em 1985, após o término da ditadura.

Nossa história não é falsa, como muitos querem dizer, falando que ali não houve

motivação política. Houve a participação da Prefeitura, do Ministério da Guerra,

participação de Deputados, pessoas foram presas, mortas e sequestradas, mulheres

foram estupradas nesse terreno do Exército onde hoje é o quartel. Fomos cercados

com arame farpado, como em um campo de concentração. Isso está escrito no livro

da universidade, que o senhor pode consultar no Arquivo Público, na Rua Itambé.
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Naquela época, não se podia falar...

O Sr. Presidente - Vocês estiveram na Comissão de Direitos Humanos e

encaminhamos para a questão da Comissão Nacional da Anistia. O que precisamos é

aquela velha história. Há muitas injustiças na Comissão da Anistia que não se

consegue comprovar sem o registro da prisão e todas essas questões. Conforme lhe

dissemos na Comissão, precisamos de toda a documentação que você tiver. Na

época, não havia o livro. Se for anexado ao processo, ajudará muito. O William

Santos, que estava aqui e estará à tarde, tem prestado assistência jurídica em alguns

casos, gratuitamente, junto à Comissão de Direitos Humanos. À tarde, seria bom

colocar você em contato com o William, que poderia ajudar a montar essa

documentação no processo. O Paulo Abraão, da Comissão de Direitos Humanos da

Assembleia, informou que estaria faltando documentação que comprove esse tipo de

violência por parte do Exército.

O Sr. Francisco de Assis Alves - Quero deixar bem claro que estão lá os

documentos narrando os fatos. Eu fui preso junto...

O Sr. Presidente - Sim, a narração está. Encaminhamos as notas taquigráficas da

reunião. Ele pediu a documentação mais institucional.

O Sr. Francisco de Assis Alves - No meu caso, por exemplo, está lá. Preso e

julgado. O outro rapaz que foi preso e julgado comigo está lá. O documento é feito

pela Justiça Militar de Juiz de Fora. Não havia o período em que ficamos presos aqui

no quartel. Hoje, está tudo lá.

O Sr. Presidente - Então, está correto.

O Sr. Francisco de Assis Alves - Como somos favelados, sempre somos os últimos

a entrar na história, quando entramos. Então, quero deixar aqui um protesto

veemente em favor desse pessoal. É muito fácil. Está lá a relação do pessoal que

morava. O trabalho não é feito por nós, é pela Universidade. Narra o cercado do

quartel, narra certas coisas. O pessoal está espalhado por Belo Horizonte, mas como

somos favelados as pessoas dificilmente têm coragem de entrar com o pedido.

Somos cinco. Infelizmente, apenas um foi anistiado, mas não pode relatar o que se

passava lá. Só depois que ele...

O Sr. Presidente - Obrigado, Francisco.
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O Sr. Francisco de Assis Alves - Chama-se Dr. Vicente Gonçalves.

O Sr. Presidente - Obrigado. O Vicente foi um dos primeiros.

O Sr. Francisco de Assis Alves - Ele não pode narrar sua história, o que aconteceu

lá dentro, mas é muito simples. Ainda há um pedacinho da favela lá. São os que

foram mais organizados, os que estavam na Raja Gabaglia, dentro do quartel. É só

fazer uma pequena pesquisa para encontrar. A maioria já morreu, mas alguns jovens

ainda se lembram um pouco dessa nossa história. E não é história, é um fato da

ditadura. Até hoje somos perseguidos. Não temos emprego, não temos trabalho.

Temos profissão, sim.

O Sr. Presidente - Obrigado. Na realidade, houve mais intervenções. Nossos

agradecimentos a todos os companheiros da Mesa. Se algum de vocês se sentir

provocado, pode responder a alguma questão. Gostaríamos que as pessoas fizessem

suas considerações finais. Com a palavra, o companheiro Virgílio.

O Sr. Virgílio de Mattos - Queria só dar uma indicação. A companheira do Colégio

Estadual já foi embora, mas sua pergunta é sobre a relação das identificações dos

torturadores. Como dizia um ausente, o guerrilheiro José Roberto Gonçalves de

Rezende, grande amigo nosso, “As nossas listas podem ser faltantes, mas não são

inexatas”. Então, quando nada, sugeriria a consulta ao “Brasil - Tortura Nunca Mais”,

porque é a condensação, uma obra que demorou vários anos. Na verdade, é

composta por 12 volumes. Se for o caso de se aprofundar nessa questão...

O Sr. Presidente - O único volume completo do “Brasil - Tortura Nunca Mais” de

Minas Gerais está no Instituto Helena Grecco.

O Sr. Virgílio de Mattos - Leiam também a tese da Bizoca. Enfim, há a questão da

Anistia Já, pois todo preso ainda é preso político, para que a anistia seja ampla,

verdadeiramente geral e irrestrita.

Para arrematar, quero citar novamente o que Zé Roberto, primeiro Ouvidor de

Polícia deste Estado, disse no discurso de posse: “Revanche é para perdedor. Somos

vencedores”. Ninguém aqui está à cata de revanche nem procura fazê-la. Como disse

o Betinho, se fôssemos fazê-la, teríamos de propor o talião para esses caras, a fim de

que seja feito contra eles o que fizeram. Ninguém aqui está querendo isso. Nunca

ouvi nenhum combatente nem resistente ou guerrilheiro dizer que queria vingar-se.



____________________________________________________________________________
643

Não é vingança. Esse nível sórdido em que essas pessoas operam talvez faça

transportar para o outro aquilo que são e foram capazes de fazer. Insisto em dizer

que somos vencedores. Agora penso que essa vitória poderá ser ainda mais

completa. Hoje demos um passo bastante grande.

A Sra. Suzana Keniger Lisboa - Queria principalmente agradecer ao Deputado

Durval Ângelo, à Assembleia Legislativa, especialmente ao Deputado que sempre

pôs o seu mandato a serviço da luta pelos direitos humanos e do resgate dessa

história. É sempre uma honra estar com vocês e a Bizoca. Podemos terminar dizendo

que a luta continua. Só pararemos no dia em que todos os mortos e desaparecidos

tiverem os seus destinos esclarecidos e todos os torturadores forem punidos. Essa é

a nossa lei.

O Sr. Presidente - Obrigado. É uma alegria tê-la sempre conosco aqui. Com a

palavra, a companheira Ângela.

A Sra. Ângela Mendes de Almeida - Queria terminar fazendo três apelos a todos os

presentes na platéia e no auditório: o primeiro é para que defendam, em todos os

locais onde estejam participando como alunos, professores, militantes e outros, a

criação de comissões de verdade e justiça. Como bem lembrou a Suzana, não se

trata de verdade e conciliação, mas, sim, verdade e justiça. Tenho a convicção - aliás,

não sei se pude demonstrá-la - de que a impunidade de ontem é o maior fator da

impunidade de hoje. O segundo, que também está na mesma direção, é para que

vocês defendam a abertura total dos arquivos e divulguem que é vergonhoso o Brasil

não abrir os seus arquivos, aliás, os arquivos da Guerra do Paraguai. O terceiro é

para que não acreditem nas histórias de bandidos, assaltos, confrontos, ou seja, em

tudo isso que sai no jornais, e desconfiem sempre, pois, assim como no tempo da

ditadura, hoje a polícia também mente e inventa. Não há confronto. Na maior parte

das vezes são execuções sumárias extrajudiciais, ou seja, fora da lei. Num Estado

Democrático de Direito, a lei tem de ser cumprida.

O Sr. Presidente - Isso aí, companheira! É o que sempre falamos na Comissão. As

violações dos direitos humanos que vemos por aí de forma cotidiana são o resquício

e o lixo de toda essa ideologia institucionalizada na ditadura militar. Esse não acerto

com a história deixa raízes. Não podemos nos esquecer de que todos os arquivos da
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escravidão no Brasil foram queimados por ordem de Rui Barbosa, todas as

atrocidades cometidas contra os negros. Que história é essa em que vamos jogando

todo o lixo para debaixo do tapete? Nunca aprendemos com esses erros para

realmente construir uma história nova. Com a palavra, a companheira Bizoca.

A Sra. Coordenadora - Só quero agradecer às companheiras e aos companheiros.

Não tenho mais nada a acrescentar. Penso que esse painel feito aqui foi quase

definitivo.

Também quero fazer um agradecimento e um apelo. O agradecimento é para o Ivan

Seixas, membro do Fórum de Ex-Presos e Perseguidos Políticos de São Paulo, que

nos emprestou esses “banners” dos nossos companheiros mortos e desaparecidos,

para que pudéssemos construir o clima dessa discussão aqui. O apelo é para que

todos continuem conosco, porque a nossa jornada do mês de agosto ainda não

terminou.

Hoje, na parte tarde, às 14 horas, teremos um painel sobre a comissão de verdade

e justiça: “Justiça de transição e direito à verdade, à história e à memória: a punição

dos crimes de tortura”, com Andrey Borges de Mendonça, professor e mestrando pela

Universidade de Pablo De Olavide, Sevilha; Edson Luís de Almeida Teles, da

Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos e do Instituto de Estudo

sobre a Violência de Estado, de São Paulo. Ele também lançará o livro

“Desarquivando a Ditadura”, hoje, às 20 horas, no Sindicato dos Jornalistas. É um

projeto editorial muito importante, são dois volumes que resgatam toda essa

discussão que estamos fazendo aqui.

Peço, ainda, para que fechemos essa jornada de luta com a manifestação pública

amanhã, no espaço sob o viaduto de Santa Tereza, quando faremos o lançamento do

“Dossiê Mortos e Desaparecidos Políticos do Brasil de 1964-1985”, de Criméia

Almeida, que estará presente, ex-guerrilheira do Araguaia, uma das únicas

sobreviventes e coordenadora desse projeto. Também teremos música, teatro,

cinema e poesia. Todos estão convidados para comparecerem no viaduto de Santa

Tereza, a partir da 13 horas. A luta continua. Agradecemos a todos os presentes.

Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Justificamos a ausência do companheiro Hélio Bicudo, que já
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esteve conosco aqui várias vezes. A última vez foi na reunião em que lembramos os

40 anos da ditadura. Ele nos autorizou colocar o seu nome no programa, mas nos

avisou que estava adoentado, de cama, sem poder se locomover, mas que tentaria

fazer de tudo para comparecer a esta reunião. Infelizmente, ontem, por ordens

médicas, foi impedido de vir.

Encerramento

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

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

Deputadas e os Deputados para a especial de logo mais, às 14 horas, nos termos do

edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 33ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 28/8/2009

Presidência do Deputado João Leite

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

da Mesa - Registro de presença - Exibição de vídeo - Designação de Coordenador -

Palavras da Sra. Coordenadora - Palavras do Sr. Andrey Borges de Mendonça -

Palavras do Sr. Edson Luís de Almeida Teles - Esclarecimentos sobre os debates -

Debates - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

Weliton Prado - Carlin Moura - Carlos Gomes - Cecília Ferramenta - Durval Ângelo -

João Leite - Padre João - Vanderlei Miranda.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - Às 14h15min, declaro aberta a reunião.

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

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

Ata

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião
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O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização do ciclo de debates “30

Anos de Luta pela Anistia Política no Brasil”. Nesta tarde, teremos a apresentação do

painel “Justiça de Transição e Direito à Verdade, à História e à Memória: a Punição

dos Crimes de Tortura”.

Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à Mesa a Exma. Sra.

Maressa Miranda, Diretora do Escritório de Direitos Humanos da Secretaria de

Estado de Desenvolvimento Social - Sedese - e Coordenadora dos trabalhos; e os

Exmos. Srs. Andrey Borges de Mendonça, Procurador da República; e Edson Luís de

Almeida Teles, membro da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos

Políticos e do Instituto de Estudos sobre a Violência do Estado.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, em Plenário, do Ministro

Edson Santos, Chefe da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade

Racial - Seppir. Seja muito bem-vindo, Ministro. O Ministro participará de uma reunião

no auditório da Assembleia, ao lado de uma reunião da Comissão de Participação

Popular. Ele está acompanhado dos Deputados Carlos Gomes, Carlin Moura e

Weliton Prado. Muito obrigado pela presença.

Informamos aos telespectadores da TV Assembleia que é possível participar deste

debate, pelo “e-mail” debate.30anosanistia@almg.gov.br ou pelo número

08007092564.

Exibição de Vídeo

O Sr. Presidente - Neste momento, convidamos o Sr. Betinho Duarte, ex-Presidente

do Comitê Mineiro da Justiça, para, da tribuna, fazer a apresentação do vídeo “Greve

de Fome dos Presos Políticos de 1979”.

O Sr. Betinho Duarte - Boa-tarde a todos; boa-tarde, João Leite e membros da

Mesa. Serei breve, porque teremos uma palestra muito importante nesta tarde.

Deputado João Leite, na semana passada, estive no Rio de Janeiro a convite do

Ministério da Justiça, para participar das comemorações feitas também aqui, em Belo

Horizonte. Encontramos vários ex-companheiros nessa belíssima comemoração

nacional. Fiquei em falta com a Bizoca, a quem peço desculpas, porque havia um
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debate em Belo Horizonte. Tive a oportunidade de falar com o Ministro.

Há muitos anos, Oscar Niemeyer, talvez o maior arquiteto do mundo - ele não é

escultor, é arquiteto -, doou para os movimentos da anistia um projeto de escultura

em homenagem aos mortos desaparecidos do Brasil, mas até hoje não conseguimos

executar o projeto.

Fui ao Rio de Janeiro, levei uma espécie de maquete, entreguei-a ao Ministro e

sugeri a ele que fizesse a escultura. Oscar Niemeyer deu a ela o nome de “Arco da

Maldade”; é uma escultura impactante.

Na oportunidade, estive conversando com várias pessoas e com esses presos

políticos. O vídeo que quero apresentar aqui trata da greve de fome de 32 dias. Esta

camisa que ganhei é dessa greve de fome, da qual participou Paulo Jabour, que virou

cineasta, fez esse vídeo, cedeu-me e disse que eu poderia divulgá-lo abertamente.

Cedi esse vídeo que trata da greve de fome à Assembleia Legislativa para a maior

divulgação possível. Muito obrigado.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Designação de Coordenador

O Sr. Presidente - A Presidência designa a Sra. Maressa Miranda para atuar como

coordenadora dos trabalhos.

Palavras da Sra. Coordenadora

Muito obrigada, Deputado. Boa-tarde a todos e a todas. É uma honra estar aqui

hoje, neste dia, lembrando 30 anos da luta pela anistia ampla, geral e irrestrita. Aliás,

é uma honra dupla, primeiro por estar nesta Casa com tantos parceiros importantes,

que têm uma história de luta e de vida, com muita coisa para contar; e por poder

aprender com eles - afinal de contas, eles estão na luta há mais tempo do que eu

existo, e isso é muito gratificante para nós.

Justiça de transição; direito à verdade, à história e à memória; punição dos crimes

de tortura. Por que essa luta pelo direito à verdade, à história e à memória? Isso já foi

falado em outras Mesas, com outros palestrantes; apenas farei uma introdução e

passarei a palavra aos nossos convidados.

Direito à verdade porque ela é um desvelamento. Não se pode simplesmente negar

o que aconteceu e encobrir. Precisamos desvelar: compreender o que aconteceu
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para mudar, crescer, rever os erros e tentar acertar cada vez mais. Então é

necessária a verdade.

Direito à memória porque ela é algo intrínseco ao ser humano. Não podemos

simplesmente apagá-la do nosso ser social - não apenas do ser biológico. Somente

se constrói o homem em uma sociedade com aqueles indivíduos que a compõem,

quando temos a memória e o vivenciamento: o lembrar, o reviver e o mudar.

E o direito à história. A história não pode ser simplesmente um conto de fatos

passados de forma objetiva, mas deve ser uma fonte de aprendizado com o objetivo

de construirmos algo que pretendemos que seja uma democracia visivelmente

marcada pela oposição ao regime de exceção que vivemos antes. Então, se

realmente queremos essa nova democracia, essa nova vivência, precisamos da

ruptura com o passado. Não uma ruptura de esquecimento, de encobrimento, como

se nada tivesse acontecido, por uma paz que seria mais um apaziguamento, mas

uma ruptura, sim, consciente do que aconteceu antes e do que queremos que seja

hoje, porque é diferente.

No painel da manhã, tivemos o depoimento muito interessante da Suzana Lisboa,

que falou sobre a tortura. Como ainda vivemos uma instituição que era para ser do

passado, mas que ainda é muito presente? Exatamente porque essa tentativa de

encobrimento não nos deixa revelar o que aconteceu para modificar. Creio que esse

deve ser o caminho a ser tomado por nós que estamos aqui hoje e pelas demais

pessoas que estão nos acompanhando pela TV Assembleia em todo o Estado de

Minas Gerais. Devemos continuar na luta. É isso que deve ser passado aos

estudantes, aos jovens que estão vindo: que isso não foi a ditadura, o regime de

exceção, a tortura e a Lei de Anistia - que não é exatamente a que se pretendia -, que

não é algo do passado que deve ser esquecido, mas, muito pelo contrário, é preciso

ser desvelada e vivenciada daqui para a frente. Passo a palavra, então, ao nosso

primeiro expositor, Sr. Andrey Borges de Mendonça, que falará sobre o direito à

verdade, à história e à memória.

Palavras do Sr. Andrey Borges de Mendonça

Boa tarde a todos. Boa tarde, Deputado João Leite, Dra. Maressa Miranda, Dr.

Edson Luís de Almeida Teles, pessoas presentes e que nos acompanham pela
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televisão.

É uma honra estar aqui por vários motivos. Primeiro, porque sou descendente de

mineiros e, aqui, sinto-me em casa. Tenho até o sotaque, que não me deixa negar a

origem; tenho o pé, em Minas Gerais. Mas, mais do que isso, é uma honra estar aqui

no dia em que a Lei da Anistia completa 30 anos, comemorando e rememorando não

a lei em si, porque penso que ela não merece comemorações e rememorações, mas

sim seu processo de luta, esse processo que ainda não se encerrou. Há pouco tempo

estive no Museu da Resistência, onde era o antigo Dops, em São Paulo, e lá

colocaram: “Movimento da Anistia - 1978-?”, perguntando: “Até quando vai esse

movimento, até quando vamos ter de continuar lutando?” Por isso, é uma honra estar

aqui.

Confesso que muitas vezes me pergunto por que estudar a memória. Sou muito

novo e não tinha nascido ainda quando a Lei da Anistia foi aprovada. Estava em vias

de nascer, mas não havia nascido. E quando comecei a estudar o tema, eu mesmo

perguntava-me às vezes: Por que estudar a memória?

Por que estudar o nosso passado? Para que estudar isso? Quando digo que estou

estudando esse tema, as pessoas perguntam-me para que estudar o passado, se há

tantas coisas mais importantes, como a pobreza e a tortura. Dizem que passado é

coisa de museu. Eles me olham de cima a baixo e fazem comentários. Certamente

essas ideias passam pela cabeça de muitas pessoas. Fiquei feliz hoje, pela manhã,

ao perceber que não só eu mas também muitos outros estudantes estavam aqui, por

perceberem a necessidade, a importância de estudar esse tema, que é muito mais

atual do que se diz. Muitos tentam convencer-nos de que esse assunto é coisa do

passado, que está morto. A tentativa é invisibilizar a importância do passado.

Como pensar assim, se somos o resultado de nosso passado? O nosso futuro é o

resultado do que fazemos hoje em relação ao nosso presente e também ao nosso

passado. Isso é algo tão simples, mas às vezes nos esquecemos de que o hoje é o

resultado do ontem e que o amanhã será o resultado de hoje. O Padre Vieira, um dos

maiores oradores da história, sempre dizia que o passado e o futuro são dois

espelhos, um mirando o outro. Essa é uma boa representação de como a memória é

sempre um tema presente. A memória sempre se conjuga no presente. Não é um
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tema que perdeu a importância.

Por que estudar o passado? Há este dilema: estudar e esquecer. Não tenho a

pretensão de aprofundar-me nesse tema, pois temos aqui um dos maiores

especialistas no assunto, o Sr. Edson Teles, que escreveu um excelente livro, que

ainda estou lendo, conforme confessei a ele. Esse livro fantástico, sua tese de

doutorado, trata de políticas da memória, num estudo perfeito do Brasil e da África do

Sul.

Esquecer ou relembrar? Mostrarei a importância disso. Não tenho dúvidas de que,

no presente, temos ainda muitos reflexos daquele passado. Ainda há muitos encraves

autoritários em nossa sociedade. Um deles é o baixíssimo respeito aos direitos

humanos. Pela manhã, falaram muito sobre a tortura, em como essa ainda é algo

natural em nossa sociedade. Pior ainda, infelizmente a tortura não está presente

somente nos meios policiais.

Mostrarei aos senhores os resultados de uma pesquisa feita pela sociedade “World

Values Survey”, uma ONG internacional que pesquisa valores importantes para a

sociedade de todo o mundo. Quanto ao Brasil, a pesquisa de 2006 perquiriu sobre o

respeito que o governo deve ter para com os direitos humanos. O primeiro índice

significa muito respeito aos direitos humanos; o segundo, algum respeito; o terceiro,

não muito respeito; o quarto, nada de respeito. Em outras palavras, podemos ler a

mesma tabela da seguinte forma: 5,7% dos entrevistados entendiam que deve haver

muito respeito aos direitos humanos por parte do governo; algum respeito, 41%; não

muito respeito, 40%; nada de respeito, 12%. Ou seja, mais de 53% dos entrevistados

afirmaram que não deve haver respeito aos direitos humanos ou deve haver pouco.

Ninguém virá aqui defender a tortura de bandido, dizendo que bandido não é gente

boa, que não é gente como a gente.

Ele não vai dizer isso, mas por trás dessa tabela, desse estudo, se está dizendo

que as pessoas aceitam como normalidade a tortura, as violações de direitos,

especialmente de pessoas presas que cometem crimes. Não estou defendendo os

criminosos, mas jamais deve haver tortura.

No Brasil e no mundo, é pacífico que em hipótese alguma se pode admitir a tortura,

mas não vemos isso refletido na população do Brasil. Por quê? Não tenho dúvida, e
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obviamente não é só por este fator, mas é pela impunidade dos crimes praticados

durante a ditadura. Isso já foi dito mais de uma vez, e eu concordo plenamente que a

impunidade pelos crimes praticados na época tem reflexo nessa pesquisa.

Além dessa pesquisa, há uma outra da “Folha” - vejam como o nosso passado é

deixado de lado. Infelizmente, há uma luta dos movimentos de familiares para a

defesa dos direitos humanos, a fim de relembrar, de não deixar que esqueçamos os

crimes praticados. Mas 82% da população não sabe o que é o AI-5, a lei mais atroz

de toda a nossa história republicana. Esse ato que permitiu o endurecimento da

ditadura não é lembrado por 82% das pessoas.

O pior é que, dos que se lembram do AI-5, mais de 50% dizem que o governo

Costa e Silva agiu bem, ou as pessoas não se interessam e dizem: “para mim, é

indiferente o AI-5”. Isso mostra que, infelizmente, as pessoas se esquecem de que o

nosso presente é consequência desse passado. Desculpem-me por estar mostrando

esses dados, porque não sou bom de números, mas tudo isso servirá para podermos

refletir sobre o fato de que, na verdade, não estamos aqui falando de algo que é sem

importância. Não! Isso tem importância sim. Alguém poderá me perguntar: “Andrey, o

que nós podemos fazer para enfrentar esse passado, olhá-lo de frente e tentar trazer

consequências para o nosso futuro, a fim de construir um futuro melhor?”. O que

podemos fazer? Os doutrinadores costumam chamar isso de medidas de justiça

transicional. Para a transição de uma ditadura, desse regime de violação aos direitos

humanos, para a democracia, não basta o mero decurso do tempo. Nós vimos; tem

30 anos - ou melhor, menos, porque a ditadura acabou em 1985 - a Lei da Anistia, e

ainda existem consequências da ditadura.

Os atos secretos no Senado Federal não são novidade. No meio da ditadura,

existiam atos secretos. Portanto isso não é de hoje. Existe baixo respeito aos direitos

humanos e baixa participação das pessoas no processo político; as pessoas não têm

muito interesse pelo meio político. Temos de repensar essa situação. Essas medidas

buscam justamente superar esse passado. Que medidas são essas? São

basicamente quatro medidas, que já foram apresentadas. A busca da verdade é

essencial, com a abertura do arquivo da ditadura. Vivemos uma cultura que nem é do

sigilo, mas do segredo, com a insistência em que não sejam abertos os arquivos da
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ditadura. E se valem de instrumentos jurídicos, de conceitos jurídicos indeterminados,

como segurança nacional, que até me lembra a doutrina de segurança nacional, a

segurança do Estado, para que os arquivos se mantenham cada vez mais tempo em

sigilo. O sigilo é mantido, e procrastina-se, cada vez mais, essa abertura. Parece com

o horizonte: quanto mais você se aproxima dele, mais ele se torna distante. É isso o

que acontece com a abertura dos arquivos no Brasil: são mais 30 anos que podem

ser prorrogados por mais 30, 30, 30.

Além dessas medidas de abertura de arquivo, já foi dito que precisamos de uma

comissão da verdade, que tenha independência e poderes independentes e

requisitórios para investigar os fatos que ocorreram na época da ditadura.

Ao olharmos para o nosso passado, vemos uma lacuna, um buraco que não pode

ser admitido. Temos de superar essa lacuna, e a melhor forma para isso é a criação

de uma comissão da verdade, composta por um grupo de pessoas com autonomia -

não podem ser membros do Executivo. Deverão ser grupos com autonomia e com

mandato para investigar fatos, ou melhor, as barbáries cometidas durante a ditadura.

Além dessas comissões da verdade - aliás, o exemplo mais clássico desse tipo de

comissão é o da África do Sul -, outra medida de justiça transicional é a necessidade

de justiça, e não de revanche, para punir aqueles que praticaram crimes contra a

humanidade.

Vou falar sobre uma recente posição do Supremo, mas farei isso adiante, por ser

um objeto mais específico. Além da busca pela verdade, a justiça penal, a

responsabilização penal faz-se necessária para a reparação das vítimas. Aqui

também se inclui não só a reparação pecuniária, a reparação em dinheiro, que é

legítima, embora tenham ocorrido algumas distorções, pelo que sabemos. As

pessoas vivas tiveram indenizações maiores que as que foram assassinadas, numa

distorção do sistema, mas isso não tira a legitimidade da indenização que receberam,

com valores justos pela perda. É apenas uma compensação pela dor sofrida. Esse foi

o único ponto em que o Brasil evoluiu, isto é, o único ponto em que atuou: a parte da

reparação econômica. Muitos dizem que essa foi uma tentativa de calar a boca,

silenciar essas pessoas.

Além dessa medida de reparação econômica, outra que é tão importante quanto é a
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reparação simbólica. Causa-me espécie, andando pela rua, ver que é comum -

acreditem se quiser -, nas Capitais, muitas ruas com nomes de torturadores. Numa

pesquisa simples, no Google, já identifiquei umas três, quatro ruas com nome de

pessoas que constam na lista do Brasil Nunca Mais como torturadores. Isso significa

homenagear uma pessoa que torturou e matou, o que é inaceitável em outros países.

Na Espanha, por exemplo, houve uma lei, a Lei de Memória Histórica, de 2007, em

que todos os objetos relacionados a Franco foram retirados, tais como estátuas,

nomes de ruas etc. O Brasil ainda precisa evoluir nesse aspecto.

Por fim, a reforma institucional. As instituições que participaram da ditadura,

especialmente as instituições repressivas, não passaram por um filtro no que diz

respeito aos médicos que participaram da ditadura e que forneceram atestados

médicos falsos, dizendo que a pessoa havia-se suicidado. Aliás, esses médicos ainda

hoje trabalham para o governo de São Paulo. Isso está na ação que o Ministério

Público propôs no caso do Sr. Manoel Fiel Filho, em que o perito que declarou que

ele se suicidara ainda está na ativa.

Quantos outros exemplos existem de torturadores que estão reformados,

escrevendo livros, contando a sua versão distorcida da realidade? Aliás, não só

reformados, mas também há os que estão na ativa. Essa é uma medida

imprescindível. Foi dito, pela manhã, que não é o Presidente da República que

manda nas Forças Armadas. Percebe-se que, depois de dois governos perseguidos

pela repressão, não se conseguiu ainda abrir os arquivos da ditadura. A assertiva

parece-me fazer muito sentido. É uma necessidade premente reformar, juntamente

com o Ministério da Defesa - pelo menos um civil acima dos militares já é um passo,

mas não é o suficiente; é necessário retirar esse câncer que ainda permanece; é

necessário extirpá-los, retirá-los do exercício das suas funções. Essa, para mim, é

uma das medidas mais importantes, que, infelizmente, ainda não foi tomada.

Esse é só um panorama. É óbvio que são apenas alguns indicativos que devem ser

aplicados ao Brasil, não é uma receita. Não podemos pegar o caso da África do Sul,

da Argentina e tentar aplicar no Brasil. Mas isso é um indicativo. Já foi dito pela

manhã - foi citada até a mesma autora em que me embasei - que os países que

apuraram, que enfrentaram esse passado autoritário, obtiveram uma melhora no que
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se refere ao respeito aos direitos humanos. A Argentina, o Chile, o Uruguai - em parte

- enfrentaram. O Brasil é o único que se nega continuamente a apurar seu passado,

tanto que agora foi denunciado à Corte Interamericana de Direitos Humanos o caso

do Araguaia. Vejam, não é vingança, como disse o Ministro da Defesa, não é

revanchismo; isso significa melhorar. Com isso, melhoraremos a nossa sociedade e

as nossas instituições, para que tenhamos confiança nelas, porque isso é um

elemento da democracia. Somente nos sentiremos representados nas instituições se

tivermos confiança nelas. Aí a necessidade de “accountability”, ou de retirar do

serviço público essas pessoas que praticaram crimes.

Acho que todos os pontos da justiça transicional são relevantes, mas a minha fala

focará a questão penal, criminal. Podemos punir esses torturadores, esses

assassinos, essas pessoas que mataram e desapareceram com os corpos?

Podemos. Parece-me que sim - já adianto a minha posição. Embora eu seja membro

do Ministério Público Federal, não falo em nome da instituição, porque esse não é o

posicionamento de todos. Há muitos colegas que não concordam, mas essa é minha

posição e também a de parcela respeitável do Ministério Público que defende essa

responsabilidade penal. Porém, para chegarmos à conclusão de que podemos punir,

precisamos superar três obstáculos: primeiro, a Lei de Anistia; segundo, a prescrição;

e terceiro, a tipificação. Há outros, mas esses são os maiores argumentos para a não

punição dos torturadores. O primeiro, a Lei de Anistia, diz que os crimes estão

anistiados; o segundo diz que houve prescrição; e o terceiro diz que isso seria

violação do princípio da legalidade. Tentarei explicar, em termos mais claros, cada

um deles.

Primeiramente, a Lei de Anistia, como falamos hoje, completa 30 anos. Porém ela

não representou os anseios da sociedade. Foi por isso que eu disse que essa lei, em

si, não deveria ser comemorada. Deve ser comemorado e exaltado, sim, o processo

legítimo da sociedade - vimos uma manifestação, a greve de fome -, o processo de

luta. Explico: primeiro, porque a Lei de Anistia foi produto de um Congresso Nacional

mutilado. O Congresso Nacional que existia à época era composto de 1/3 de

Senadores biônicos, por conta do Pacote de Abril. O que é o Pacote de Abril?

Quando Figueiredo, um pouco antes, percebeu que havia chances de um
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Presidente civil ser escolhido, baixou, em 1977, o Pacote de Abril: de 1o a 15 de abril

fechou o Congresso e estabeleceu várias medidas, entre elas a determinação de que

1/3 dos Senadores seriam eleitos pelo próprio governo. Ou seja, além de não ser

representativo, era um Congresso sem autonomia, porque seria fechado se fizesse

qualquer coisinha contrária aos interesses do governo. Essa primeira pecha de

ilegitimidade de quem emitiu a Lei de Anistia não pode ser esquecida. Justamente por

isso, não obstante ter havido diversas emendas à Lei de Anistia para que ela fosse

realmente ampla, geral e irrestrita - ao final ela não foi ampla, geral e irrestrita, ao

menos para quem deveria ser. Veja que se diz na Lei de Anistia: “É concedida anistia

a todos quanto, no período compreendido entre 2/9/61 e 15/8/79, cometeram crimes

políticos ou conexos com estes, crimes eleitorais” etc.

A primeira discussão deve ser sobre o que são crimes políticos ou conexos com

estes. O primeiro ponto a observar é que a anistia só se aplicou aos crimes políticos e

conexos. É meio divergente na doutrina e na jurisprudência o que seja o crime

político, mas o critério que prepondera, mesmo na jurisprudência do STF, nosso

maior Tribunal, é o de que crime político é aquele que atinge as estruturas do Estado

e tenha motivação política. Então, há o elemento objetivo - tem de atingir um bem

jurídico, algum valor do Estado - e, ainda, a motivação política. Assim, a resistência

ao governo, esta, sim, era crime político.

Por mais que se discuta se esse de fato é o conceito de crime político, uma coisa é

certa: ninguém considera que tortura, homicídio praticado pelo governo e

desaparecimento forçado sejam crimes políticos. Mas, além disso, da referência aos

crimes políticos, há um parágrafo na lei - e foi aqui que eles tentaram se autoanistiar -

em que se diz: “Consideram-se conexos, para efeito deste artigo, os crimes de

qualquer natureza relacionados com crimes políticos ou praticados por motivação

política”. A interpretação que temos dessa lei, que julgo a correta, é que ela é

propositadamente ambígua. Partindo do princípio de que “consideram-se conexos os

crimes de qualquer natureza”, pode-se entender que a tortura é crime conexo. É o

mesmo que dizer que, apesar de ter barbatana ou rabo, vamos chamar de galinha e

não há problema nisso. É mais ou menos isso o que esse parágrafo tenta fazer -

vamos chamar de conexo a crime político algo que não tem nada de conexo. Vejam
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que a palavra “conexão” vem de “conectare”, de coisas que estão ligadas. Conexão é

isso. Assim, crime conexo tem de ser aquele que esteja conectado com o crime

político. Se alguém assalta um banco para fazer a resistência, isso está ligado à

própria resistência ao governo. Mas dizer que alguém que matou, torturou, pôs no

pau de arara, agiu conexo ao resistente é um absurdo despropositado. O cara está

me batendo e torturando e ainda está praticando um crime ligado ao meu? Na

verdade, é como se eu o estivesse estimulando a me bater. É essa a ideia que

querem transmitir: só fizemos isso porque eles resistiram. Querem fazer com que

acreditemos nisso. Mas essa interpretação não é possível.

Tanto que há uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF -

, que a OAB propôs contra essa interpretação, que acabou prevalecendo. É uma

interpretação equivocada no tocante a que a Lei de Anistia se aplicaria a todos. É

bilateral, é recíproco, vamos pôr um pano lá e esquecer. Essa, por incrível que

pareça, foi a interpretação que acabou vingando e, infelizmente, é o que se ouve nas

ruas. Mas não é isso. Lá, só deve ser considerado conexo aquele que está ligado ao

crime político, e não aquele praticado contra quem está praticando crime político. O

agente do Estado não pratica crime político quando tortura, quando promove o

desaparecimento político. Então, se ele não pratica crime político, ele não está

praticando crime conexo ao político. Essa interpretação da reciprocidade da Lei de

Anistia tem a ideia de ser afastada.

Além de terem feito uma interpretação ampla e ambígua para se beneficiarem, na

verdade, para quem estava resistindo ao governo, não foi ampla. O § 2º diz:

“Excetuam-se dos benefícios da anistia os que foram condenados pela prática de

crimes de terrorismo, assalto, sequestro e atentado pessoal”. Os militares criaram a

interpretação de que estavam anistiados, porque supostamente teriam praticado

crime conexo. Os que resistiram ao sistema ou já estavam mortos ou tinham sido

condenados na sua grande maioria. Então, a lei não foi ampla para a população,

especialmente para aqueles que resistiram, mas foi muito restrita. Eles restringem: a

pessoa que praticou um assalto para levantar dinheiro para o movimento de

resistência e que já tinha sido condenada não foi anistiada. Posteriormente, viria a

ser, mas essa lei não foi ampla como se quis. Foi ampla apenas para o lado dos
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militares, mas não para o lado da sociedade. Não foi ampla nem no sentido geral nem

no restrito.

A primeira questão é essa da anistia, que se supera. Essa, parece-me, deve ser

superada. Mesmo que se aceite que a lei incluiu os militares na anistia - eu não aceito

e creio que vocês também não aceitam -, essa tese não superaria o seguinte

argumento: ele só seria anistiado se tivesse praticado um crime relacionado a crime

político ou por motivação política. Só se o militar tivesse sido processado e, no

processo, demonstrasse que atuou por algum motivo político, é que seria anistiado, e

não abstratamente poderia ser atingido. Além disso, pelo direito internacional, a Corte

Interamericana de Direitos Humanos, à qual o Brasil se submete, tem jurisprudência

pacífica de que não é possível a autoanistia. Ou seja, se torturei, se matei, não posso

me autoanistiar, pelo básico princípio de que não posso julgar a mim mesmo. Eu

mato e me absolvo? Isso é algo despropositado. Não se admite a autoanistia. Esse

caso foi julgado em relação à Argentina e ao Chile, e a Suprema Corte desses países

disse isso; a autoanistia não é válida no âmbito do direito internacional. Vocês podem

dizer que, naquela época, o Brasil não tinha assinado os acordos internacionais, mas

os efeitos da ditadura persistem até hoje, então a Corte Interamericana pode aplicar

sua jurisprudência a esse caso. Então, a Lei de Anistia não me parece um problema.

O segundo grande obstáculo é a prescrição da possibilidade de o Estado aplicar a

pena. O Estado tem um prazo para aplicar uma pena ou para executá-la - no caso,

para aplicar a pena. Em regra, o prazo máximo de prescrição no Brasil é de 20 anos.

Isso vale para os crimes do Código Penal. Porém, desde 1915, em relação ao

massacre dos armênios na Turquia, começa-se a falar nos tais crimes contra a

humanidade.

Crimes contra a humanidade são aqueles crimes tão bárbaros que a sociedade

internacional entendeu não ser possível deixar o assunto apenas no âmbito

doméstico. Não podemos deixar que um país massacre uma população e saia ileso,

porque isso traz consequências para todo o mundo. Um exemplo clássico são os

crimes do nazismo.

Então, no âmbito internacional, passou-se a usar a expressão “crimes contra a

humanidade”. No Brasil, essa expressão já vem desde 1915 e é aceita
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expressamente quando surge na assembleia da ONU e se incorporam os princípios

do Tribunal de Nuremberg, que julgou os nazistas. Ao incorporar esses princípios, a

assembleia da ONU está incorporando os crimes contra a humanidade. Esse conceito

vem desde então. Mesmo que o Brasil não tenha aceito um tratado dizendo

expressamente o que considera crimes contra a humanidade, esse é um costume

internacional.

Só para chamar a atenção, um exemplo extremo é se o Hitler, que praticou um

crime contra a humanidade, entrasse por esta porta. O crime estaria prescrito? Esses

crimes são tão bárbaros que devem ser punidos a qualquer tempo e em qualquer

lugar. Esse conceito se aplica ao Brasil. Embora ele se tenha negado a incorporar

esse tratado, isso já é um costume internacional. Se o Brasil se submete a uma

ordem jurídica internacional, ele incorpora os costumes que estão assentados na

ordem jurídica internacional e não pode dizer que só aceita dela o que lhe interessa.

Ele não pode ter essa visão utilitarista. Se ele realmente exige o respeito aos direitos

humanos aqui e acolá, também tem que submeter a essa ordem internacional o que

está exigindo como respeito.

Esse conceito de crime contra a humanidade não é necessariamente ligado à

guerra, mas à perseguição sistemática a parte da população civil com a prática de

atos bárbaros. Esse conceito foi incorporado ao Tribunal Penal Internacional - TPI -,

que foi estabelecido em 1998, entrou em vigor em 2002 e pune os crimes contra a

humanidade que forem cometidos e não forem punidos em âmbito interno.

Isso quer dizer que esses torturadores podem ser punidos no TPI? Há uma cláusula

restritiva. O próprio TPI diz que só podemos punir os atos praticados depois de 2002.

Por isso é que, em princípio, não. Até podemos fazer outra interpretação, mas, em

princípio, o TPI não se aplicaria a esses crimes praticados no Brasil na década de 60.

Por que estou falando no TPI? Porque o TPI formalizou o conceito de crime contra

a humanidade. Na verdade, ele apenas o reconheceu. O conceito de crime contra a

humanidade como perseguição a parcela da população foi reconhecido no TPI. E

podemos utilizar essa conceituação no Brasil para dizer que os crimes praticados

durante a ditadura foram crimes contra a humanidade.

Isso importa? Importa muito, porque os crimes contra a humanidade são
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imprescritíveis, não são passíveis de graça e perdão. Os crimes contra a humanidade

praticados durante a ditadura não podem estar prescritos, porque são imprescritíveis.

Isso significa que, enquanto essas pessoas estiverem vivas, é necessário puni-las.

Não há prazo prescricional.

Em relação aos desaparecidos políticos, que são aquelas pessoas cujos corpos até

hoje não foram encontrados, no Brasil há uma previsão legal, que consta no art. 111,

“c”, que diz que, quanto à prescrição, quando se tratar de crime permanente ou

continuado, enquanto não cessar a conduta não inicia o prazo prescricional. Quero

dizer com isso que, enquanto os corpos daqueles desaparecidos, principalmente os

do Araguaia, não aparecerem, aquele prazo de 20 anos ainda não terá iniciada sua

contagem. É o que consta na lei. Tanto isso é verdade que, agora, o Supremo

extraditou para a Argentina um Major uruguaio, porque o crime foi praticado na

Argentina ou no Uruguai - não me lembro bem - nos anos setenta e poucos. E o

Brasil extraditou o réu dizendo que o crime não estava prescrito segundo o seu

ordenamento jurídico. Caso estivesse prescrito, o Brasil não poderia entregá-lo. Mas

o Supremo disse que não estava prescrito porque até hoje o corpo da pessoa que ele

matou não apareceu. Isso significa que o Supremo entende que, no caso dos

desaparecidos do Araguaia, enquanto não aparecerem os corpos, não há prescrição.

Não puniremos esses torturadores pelo crime de tortura pelo simples motivo de

que, à época, não havia previsão legal da tortura como crime, o que só veio a ocorreu

em 1997. Mas tínhamos a lesão corporal, seja simples, seja grave. Vejam: a lesão

corporal grave condena o réu de dois a oito anos de reclusão. Essa norma já se

encontrava em vigor em 1965. Além disso, temos o crime de abuso de autoridade,

que também deve ser punido. Isso, em relação à tortura. Em relação aos

desaparecidos políticos, temos o crime de sequestro e de homicídio, nos termos de

norma que também era vigente. Não acreditem quando disserem que querem aplicar

uma lei retroativamente em prejuízo ao réu, o que não é verdade. Queremos aplicar a

lei vigente à época, porque é o que pode ser feito em direito penal, pois a lei posterior

não retroage, a não ser em benefício do réu. Nesse caso, não queremos aplicar

retroativamente uma lei contra o réu. Vamos aplicar a lei vigente à época.

Desculpem-me se essa parte foi muito árida, mas concluo mostrando a vocês que
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há instrumentos jurídicos para punir quem cometeu esses crimes. Tenho a certeza de

que conseguiremos fazê-lo mais cedo ou mais tarde. Devemos lembrar que a palavra

“verdade”, para os gregos, significava, literalmente, “o não esquecido”, ou seja,

enquanto insistirem para que nos esqueçamos dos fatos, estaremos vivendo numa

situação de mentira e falsidade. Por isso, pessoal, continuo sonhando e desejando

flores. Muito obrigado a todos.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à apresentação de “slides”.

Palavras do Sr. Edson Luís de Almeida Teles

Primeiramente gostaria de agradecer o convite, especialmente à Bizoca, por ter

propiciado a minha vinda aqui hoje; ao Instituto Helena Greco; e à Assembleia

Legislativa, na pessoa do Deputado João Leite. Estendo o meu abraço a todos vocês,

mineiros. Como o Andrey, também sou descendente de mineiros. Toda a minha

família, por parte de pai e de mãe, é de Minas Gerais. É sempre muito prazeroso

voltar aqui e rever os parentes e amigos.

Tentarei brevemente apresentar um ponto sobre o qual o Andrey, de certa forma, já

falou, mas não foi o tema da sua exposição, e que é muito importante para nós,

familiares. Estou aqui falando em nome da Comissão de Familiares de Mortos e

Desaparecidos Políticos do Brasil durante o período da ditadura militar. A nossa luta,

tal qual a luta da anistia, tem mais de 30 anos. Desde que aprenderam a prender,

torturar, matar, sequestrar e desaparecer com pessoas, os seus parentes e familiares

começaram pouco a pouco a organizar-se e a iniciar essa luta.

Gostaria de trazer dois elementos da transição política brasileira da ditadura para a

democracia que mostram claramente para nós a importância da luta dos familiares

para a construção democrática brasileira. Há hoje no Brasil, no nosso Estado de

Direito, uma forte herança autoritária, e boa parte dela é fruto da ditadura militar. O

Andrey já falou sobre alguns aspectos dessa herança, especificamente no que

concerne à Lei de Anistia, mas há uma outra série de heranças que permanecem e

que permitem dizer que não é a ditadura que ainda sobrevive na democracia. Por

isso, devemos estar bem alertas, pois é um traço de autoritarismo que a democracia

já assimilou como de si mesma e que continua na ação política do presente. Não

quero dizer que o que temos hoje de autoritário se deve apenas à ditadura, porque
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desde o século XIX tínhamos os pelourinhos, onde os negros eram torturados

publicamente. De forma que há uma herança autoritária brasileira que decorre da

maneira como fomos colonizados, como criamos nossa República e tornamo-nos

independentes. O que a ditadura militar brasileira fez foi transformar essa prática

autoritária num modo de operação do Estado brasileiro. Esses atos de violência e

autoritarismo transformaram-se em norma.

A transição brasileira tem um aspecto que a difere de todas as outras transições

possíveis: a longevidade. O ex-Presidente Gen. Ernesto Geisel, que entrou na

Presidência em 1974, lançou pela primeira vez a ideia de transição e abertura em

1974, quando criou o tema “Abertura lenta, gradual e segura”. Se formos contar de

1974 a 1985, quando tivemos o resultado do Colégio Eleitoral, e a transferência do

governo de um militar para um civil, veremos que se totalizam 11 anos. Se incluirmos

um elemento fundamental da democracia, a eleição direta para os governantes,

temos de estender esse período até 1989, de forma que já temos 15 anos de

transição.

Vocês podem estudar as transições das ditaduras para as democracias para

perceber que a brasileira é incrivelmente a mais longa. Isso não ocorreu à toa, de

forma gratuita. Parece que o maior objetivo dessa longa transição foi manter no nosso

Estado Democrático de Direito uma série de relações de poder, ações e práticas

autoritárias.

Logo depois do início dessa transição gradual, em 1978, vimos os primeiros

grandes passos da ditadura. Em 1977 houve o Pacote de Abril, quando o governo

militar fechou o Congresso Nacional, afetando um pouco da legitimidade que tentava

ter, e impôs uma série de medidas visando ao retorno da democracia. Essas medidas

seriam complementadas em 1978. Entre outras medidas, podemos citar o fim ao AI-5,

que completou 10 anos em 1978, a volta do “habeas corpus”, esse direito que o

cidadão precisa ter de mostrar o seu corpo em público. É curioso, perverso e cínico

que, nesse momento, quando os familiares se organizavam para denunciar os

desaparecimentos políticos, o governo militar trouxesse de volta o direito jurídico do

“habeas corpus”. Além disso, podemos citar a inclusão do Senador biônico, ou seja,

quando a anistia foi votada, em 1979, e o Colégio Eleitoral mais tarde, havia certo
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número de Senadores que nunca passaram pelo voto popular. Houve ainda a

extensão do mandato presidencial, que até então era de quatro anos, mas o

Figueiredo ficou seis anos na Presidência visando à garantia do poder de militares na

transição; e a eleição indireta para Governador; enfim, houve uma série de medidas

que foram planejadas para os atos da transição.

O primeiro ato que marcaria essa democracia decididamente foi a aprovação da Lei

da Anistia, de 1979. Acho até curioso que tenhamos problemas para falar em

comemoração dos 30 anos. De fato, há uma comemoração. Falar em 30 anos da Lei

da Anistia é falar de uma longa luta que a sociedade brasileira empreendeu para

conquistar essa anistia tímida, que, por fim, foi aprovada. Considero a anistia tímida

porque tem limites claros. Não abordarei muito esse aspecto porque já foi explicado

pelo Andrey. Registro que ela trouxe de volta os ex-presos, os exilados e banidos,

mas libertou alguns presos - não tenho os números, mas acho que eram 50 presos.

Porém, a grande maioria dos presos políticos da época não foram beneficiados. Eles

foram soltos depois da aprovação da lei, ficando em liberdade condicional, com base

nas reformulações de 1978, que diminuíram as penas relativas aos crimes ligados à

Lei de Segurança Nacional.

Hoje, distante historicamente, a grande mídia alega, especialmente os que não

querem retomar o debate sobre a interpretação da Lei da Anistia, que ela foi um

grande acordo nacional de reconciliação. Isso não é verdade. Ela foi uma medida

tímida, conquistada com luta pela sociedade brasileira. Os acordos políticos da época

a interpretaram como válida para os dois lados. As relações políticas da época

permitiram que poucas pessoas tomassem a frente, fossem a público pedir a punição

dos torturadores.

Uma delas, Inês Ettiene, no começo dos anos 80, denunciou claramente

torturadores, informando até mesmo o local onde eram realizadas torturas, a Casa da

Morte, de Petrópolis, e não houve um advogado, um Procurador, um Juiz, uma

autoridade que se dispusesse a iniciar um processo judicial contra as pessoas

denunciadas ou a apurar a denúncia. Ela me falou por testemunho próprio. Só o valor

da fala dela já valia um processo criminal. São poucos os processos no Brasil, sendo

que nenhum deles é penal. Tivemos por volta de 10 ou 12 ações civis, ou seja, ações
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que pedem a declaração da responsabilidade do Estado por esses crimes, mas a

sociedade brasileira não se dispôs a punir os criminosos.

Em relação ao argumento da dimensão política da Lei da Anistia, isso já foi

explicado pelo Andrey. Só ressaltaria que não dá para considerar como um criminoso

político um funcionário pago com o dinheiro do Estado, obedecendo ordens

superiores, dentro de uma hierarquia militar, como crime de motivação política.

Enfim, o Andrey já entrou nesses detalhes técnicos da questão jurídica, mas

gostaria de citar aqui a pesquisa da Katheryn Sikkins, uma socióloga norte-americana

que fez uma pesquisa em 20 países da América Latina tentando fazer uma relação

entre os crimes de suas ditaduras e a violência em democracia. Ela pôde apurar que

os países que iniciaram processos contra os torturadores da ditadura têm índices de

violência urbana criminal nas democracias consideravelmente menores do que os

países que não fizeram isso, como, por exemplo, o Brasil. Ou seja, uma das

principais heranças que a ditadura deixa para a nossa democracia, que a democracia

brasileira incorporou - veja bem, a ditadura acabou; então, não se trata de algo da

ditadura que está presente, mas de algo da ditadura que a democracia incorporou -, é

uma cultura de impunidade. Temos os torturadores de 30, 40 anos atrás que não

foram processados, que não foram punidos. Mas hoje em dia, nas delegacias, nos

presídios, nas Febens, a tortura continua. O Estado brasileiro tortura crianças e

adolescentes detidos em unidades para menores. Ainda hoje ocorre isso. A Anistia

Internacional e outras entidades e ONGs têm denunciado isso em seus relatórios

todos os anos. Além de ser a pior herança, poderíamos dizer que talvez seja essa a

maior dívida da democracia brasileira com sua sociedade: a impunidade em relação a

esses crimes.

Queria trazer aqui um outro elemento muito grave dessa herança. Coloquei aqui a

Lei da Anistia como um dos marcos de fundação da nossa democracia, mas é claro

que tivemos outro muito forte, que foi a negação das eleições diretas em 1984 e a

escolha da democracia brasileira de iniciar-se por via do Colégio Eleitoral, sem a

legitimidade do voto popular. Mas gostaria de falar da Constituição de 1988.

Sabemos, e isso é evidente, que é uma das Constituições mais avançadas em termos

de direitos sociais, direitos econômicos, respeito aos direitos fundamentais, aos
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direitos humanos, mesmo em relação a essa questão das crianças e dos

adolescentes que mencionei. Temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, uma

legislação muito avançada para o tema, mas há alguns aspectos que se mantêm na

Constituição de 1988 que em quase nada, para não dizer em nada, diferem da

Constituição outorgada em 1967 pela ditadura brasileira. Falo aqui especificamente

dos artigos que tratam das Forças Armadas e do sistema de segurança pública no

Brasil. Nesses aspectos, em quase nada a Constituição brasileira mudou em 1988.

Não é por acaso. A Comissão, na época da Constituinte, chamada de Comissão de

Garantias das Instituições, que tratou desse tema, foi presidida pelo Coronel da

reserva Jarbas Passarinho. Foi ele quem coordenou a escrita dos artigos sobre os

temas “Forças Armadas” e “Segurança Pública”. Para quem não sabe, Jarbas

Passarinho foi Ministro dos Presidentes Generais Costa e Silva, Médici e Figueiredo.

Muito mais do que isso, foi um dos signatários do Ato Institucional nº 5, de 1968,

motivo que o leva até hoje a dar entrevista vangloriando-se.

Nas mãos, na coordenação desses senhores estiveram essas questões. Gostaria

de ler aqui para vocês o art. 142 da atual Constituição brasileira, que diz: “As Forças

Armadas (...) destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos Poderes constitucionais

e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.” Vejam que é a única

Constituição de uma democracia no mundo que diz que são as Forças Armadas que

garantem a lei e a ordem do país. Em qualquer democracia do mundo, o garantidor

da lei é o poder político, os três Poderes: Legislativo, Executivo e Judiciário. O Brasil

foi o único que colocou isso em sua Constituição. Nem mesmo a Argentina, o

Paraguai, o Uruguai e o Chile, que tiveram ditaduras de extrema violência, incluíram

esse tipo de acordo em suas leis. Como pode uma instituição baseada na força

garantir esses poderes legitimados pelo voto popular e por outros mecanismos de

democracia? Imaginemos uma situação em que as Forças Armadas considerem o

Legislativo um poder que está colocando em perigo a lei e a ordem, quer dizer, a

imagem de Brasília. Nesses termos, não é muito difícil aderir a uma ideia dessas.

Assim, as Forças Armadas, garantidoras da lei e da ordem pela nossa Constituição,

fecham o Congresso Nacional. Ou seja, perigosamente, a nossa transição política

incluiu o golpe de Estado legalizado, desde que liberado pelas Forças Armadas. Isso
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me leva a retomar um aspecto da justiça de transição, já exposta pelo Andrey, de que

ela deve ter bem clara a promoção do direito à verdade, a punição dos responsáveis

pelos crimes e, muito importante, a reforma das instituições. Quer dizer, o Brasil, mal

e mal, observou um dos aspectos do direito à verdade, que foi a reparação

econômica de parte das vítimas, mesmo assim baseada num aspecto legal, segundo

o qual o cálculo dessa indenização deve ser feito com base nos danos trabalhistas

dessa vítima. Nesse caso, um Juiz cassado durante a ditadura, que tenha ficado

preso um dia ou dez dias, provavelmente vai receber muito mais, em valor final de

indenização, que um operário que tenha sido torturado, que tenha perdido uma parte

do seu corpo e sofre psicologicamente essa tortura. Ainda no nosso sistema de

indenização, foi mantida uma diferença de classe violenta, brutal, marcante para

nossa sociedade.

Trouxe aqui dois aspectos dessa herança da ditadura que a democracia mantém: a

impunidade e os elementos de garantia de ações autoritárias na democracia. Nós,

familiares, temos lutado e transitado muito nesse primeiro elemento da justiça de

transição: o direito à verdade.

Esse direito à memória do qual falamos não é a obrigação de lembrar tudo e tudo

para sempre. Uma pessoa que sofreu a violência de perder um parente na ditadura,

ou que foi ele mesmo violentado e torturado na ditadura, tem, sim, muito desejo de

esquecer aquilo que ele sofre todo dia. O nosso desejo é que não estivéssemos aqui

hoje falando desses crimes. Eu preferia estar hoje, sexta-feira, preparando-me para ir

tomar cerveja com meus amigos, por exemplo. Fazemos esse exercício de lembrança

não porque queremos, mas porque somos obrigados a fazê-lo. A democracia que traz

essa herança autoritária nos impede de esquecer isso.

Por isso queria lembrar aqui que memória é uma combinação entre lembrar e

esquecer. Não é só lembrar e também não é só esquecer. Não se trata de apelarmos

para um desses dois lados. Quando pedimos o direito à memória, queremos o direito

de elaborar esse passado para que não tenhamos, todo dia 28 de agosto, falar

desses crimes horrorosos; mas que possamos, num dia 28 de agosto futuro, falar de

uma lembrança muito mais interessante e prazerosa para o País. Darei aqui um

exemplo pessoal. Meu tio, André Grabóis, desaparecido na Guerrilha do Araguaia,
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ganhou o nome de uma rua, numa placa no Rio de Janeiro. Vejam que curioso: para

se chegar a essa rua, é preciso passar pela Rua Trinta e Um de Março. Ou seja, uma

rua em homenagem ao Golpe de Estado de 1964. Há no Brasil um grande problema

em relação a esse direito à memória. Para se ter um melhor entendimento disso, eu

dividiria essa memória: por um lado objetiva, e, por outro, subjetiva. A memória

objetiva é isso que o Estado brasileiro fez até hoje. Ele dá nome de ruas, cria

museus, publica livros, estabelece leis de reparação, mas ele não dá voz às vítimas,

aos familiares, ele não dá voz à sociedade brasileira para tratar desse assunto. Ele,

até hoje, não criou um espaço público onde as pessoas possam expressar esse outro

lado da memória, que é a memória subjetiva. Essa memória que é cada um de nós

que pode trazer, essa experiência de vida.

Nos processos da Comissão de Anistia, você, vítima, entra com o frio pedido

escrito, pelas palavras escritas, transformadas numa tinta impressa num papel branco

de todos aqueles anos de sofrimento que você teve. Não há um momento em que

você é chamado lá para que diga o que foi a ditadura, o que você viveu na ditadura,

como você viveu aquilo tudo, o que você traz de experiência para a democracia. Em

nenhum momento é feito isso.

Se você tiver dinheiro para comprar passagens e ir até a sessão em que será

votado o seu processo, depois que eles já te trataram como um objeto, como uma

coisa - porque é como um pingue-pongue, dizem que você merece, não merece,

merece tanto, merece menos, ou mais; e você fica ali assistindo a tudo aquilo, e

parece até que nem é de você que eles falam -, no final, eles falam: “O Estado

brasileiro desculpa-se pelo que fez. Você quer falar alguma coisa?”. Mas é muito

difícil alguém que foi torturado falar sobre o que passou.

Aproveitando o momento, queria apresentar um exemplo do que seria essa

memória subjetiva e dizer como é importante esses espaços públicos, como este que

estamos vivendo agora. A memória é um grande tema e este evento trouxe à minha

memória várias lembranças, especialmente quando assistimos ao vídeo, no início da

reunião, e ao me encontrar com o Deputado João Leite, presidindo a Mesa.

Enfim, ele trouxe uma memória muito interessante: no ano de 1977, meu pai, após

quatro anos de prisão, pois subversivamente havia se colocado em oposição à
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ditadura, foi solto em liberdade condicional. Nós - não quero criar aqui uma polêmica -

, como bons mineiros, somos todos atleticanos em casa, e uma das primeiras coisas

que fizemos foi assistir à final do Campeonato Brasileiro juntos, vendo o João Leite

catar alguns pênaltis. Ver meu pai saindo da cadeia foi um momento muito feliz para

mim. Fui buscá-lo no portão do presídio onde ele estava, em São Paulo, e depois nos

reunimos em casa para assistir ao jogo do Atlético. E agora, aqui, reencontro o João

Leite. Isso é o que chamo de memória subjetiva, ou seja, criar no País espaços onde

as pessoas possam encontrar-se, possam falar sobre aquilo que foi vivido e com isso

possam construir os aspectos subjetivos e objetivos da nossa vida em democracia.

Vejam o que os nossos familiares fizeram: entregaram suas vidas para transformar

o País e o mundo. Muitas vezes vejo algumas pessoas comentando que queremos

muito, porque pedimos justiça. E justiça, para nós, familiares, é: qual é a verdade

sobre as circunstâncias em que mataram e desapareceram com nossos familiares,

onde estão os corpos dos desaparecidos. Afinal temos direito a enterrá-los e

queremos saber quem foram os criminosos e que sejam punidos, como qualquer um

de vocês iria querer que o assassino do seu filho, do seu pai ou do seu tio fosse

punido. É isso que queremos: justiça. Diferentemente dos nossos familiares, que

queriam transformar o mundo, só queremos justiça. Digo “só” mesmo sabendo que

para algumas pessoas isso é muito. O que define se é só ou se é muito é qual país

queremos para os nossos filhos, para os nossos amigos daqui para a frente. O que

posso afirmar com certeza - isso não vem apenas do coração, ou seja, não é uma

palavra de revanchismo - é algo que digo depois de muito pensar: não há perdão,

esquecimento e reconciliação se não houver justiça. Obrigado.

A Sra. Coordenadora - Muito obrigada, Edson Luís, pela exposição brilhante

também. Gostaria de convidar a todos para fazerem uma visita à galeria de

exposições da Assembleia, depois do ciclo de debates, a fim de verem a exposição

dos 30 anos, com algumas fotos e charges do Lor, por exemplo, que fez a imagem

genial que estamos utilizando. Ele cedeu os direitos autorais para a Assembleia fazer

a divulgação do evento. Há também outras charges falando sobre a tortura no

passado, no presente e sobre a herança que tivemos da ditadura. É realmente muito

interessante; por isso vale a pena.
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Esclarecimentos sobre os Debates

O Sr. Presidente - Neste instante daremos início à fase dos debates. A Presidência

informa ao Plenário que os participantes poderão formular perguntas aos expositores,

por escrito ou oralmente, mediante inscrições prévias, para agilizarmos os debates.

Solicitamos aos participantes que fizerem uso do microfone que se identifiquem,

sejam objetivos e sucintos, dispensadas as formalidades das saudações pessoais.

Cada participante disporá de 3 minutos para sua intervenção, garantido o mesmo

tempo para as respostas.

Informamos que a ata deste ciclo de debates, contendo a transcrição completa das

exposições e debates, será publicada no diário oficial do Estado Minas Gerais, “Diário

do Legislativo”, na edição do dia 12/9/2009. Aos interessados em gravar em vídeo as

reuniões do ciclo de debates, esclarecemos que não será possível fornecer cópias

das gravações, razão por que haverá reprise do evento pela TV Assembleia. Atenção

às datas e horários das reprises: dia 5/9, sábado, às 9 horas, a abertura, realizada no

dia 27/8; dia 6/9, domingo, às 9 horas, a parte da manhã do dia 28/8; dia 7/9,

segunda-feira, às 9 horas, a parte da tarde do dia 28/8.

Informamos ainda que a entrega do certificado será feita às 17h30min, no mesmo

local do credenciamento.

Debates

A Sra. Coordenadora - Primeiro vou ler o “e-mail” do Eduardo Moraleida, que

chegou aqui no início do evento: “Boa tarde; o tema é bastante pertinente, uma vez

que, em Minas Gerais, atualmente se tortura por outros meios, além do já tradicional

pau de arara. Tortura-se impondo o medo aos movimentos sociais organizados e às

diversas categorias do funcionalismo público que enfrentam a Tropa de Choque nas

ruas, como ocorreu semana passada; tortura-se quando não se cumpre a Lei Federal

nº 11.738, de 2008, que estabeleceu o piso do professor; tortura-se quando o Estado

não cumpre os 12% destinados à saúde; tortura-se quando a mídia é censurada ou é

conivente - AI5 mineiro? -; enfim, tortura-se. Mas vamos à pergunta: Na Argentina,

vários militares foram condenados por seus crimes durante a chamada Guerra Suja.

O que tem sido feito no Brasil para que a anistia de fato venha a tornar-se ampla,

geral e irrestrita, além, é óbvio, do atual evento na Assembleia?”.
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As perguntas serão respondidas em bloco. Inicialmente, com a palavra, o Sr.

Betinho Duarte, para formulação de pergunta.

O Sr. Betinho Duarte - Boa tarde a todos. Sra. Maressa, gostaria de pedir um pouco

de tolerância em relação a minha fala, quanto a um tempo maior. O Carlinhos, como

qualquer político, sabe que 3 minutos só dão para informar nosso nome e alguma

coisa mais. Faço esse pedido até porque eu tinha médico hoje, às 15h30min. Fiz um

ultrassom na semana passada, em virtude de um caso um pouco grave, e levaria o

resultado a esse médico. Nem tive tempo para desmarcar a consulta. Por isso,

solicito um pouco de tolerância.

Quero elogiar o Andrey e o Edson. Até agora, pelo menos, desabafamos. Somos

sobreviventes da luta contra a ditadura militar. Estamos desabafando desde o dia 4/8,

com as comemorações e as manifestações. Hoje, aqui e agora, com os mais sofridos,

como o Edson, tivemos uma aula, o que é importante. Como a pesquisa bem

demonstrou, a grande maioria do povo brasileiro não sabe que houve ditadura neste

país nem o que é anistia. Em nossos debates havia pessoas com menos de 30 ou 40

anos, sendo que a ditadura já tem 45 anos. Quem tem menos de 50 anos dificilmente

sabe dessa história. Elogio os Srs. Andrey e Edson por suas explanações brilhantes.

Estão de parabéns.

Quero referir-me à greve de fome do Movimento Feminino pela Anistia em Minas

Gerais, representado pela Sra. Helena Greco. Eu, como Presidente do Comitê

Brasileiro pela Anistia, apoiei firmemente essa greve de fome. Fomos, juntamente

com a Bizoca e outras pessoas, ao Rio de Janeiro apoiar companheiros que fizeram

greve de fome, saudosos alguns. O José Roberto Resende Alves, que era de Belo

Horizonte, já faleceu, assim como o Jimi e outros. Faço esse registro.

Hoje é o Dia da Anistia, e queria prestar uma homenagem a todas as mulheres

brasileiras. Suzana, vocês podem dizer que estou fazendo um machismo ao

contrário. Não é isso, quero prestar homenagem às mulheres brasileiras, que

começaram o movimento pela anistia. Foram elas que levantaram essa bandeira.

Acredito que, se não fossem elas, talvez ainda estivéssemos vivendo em tempos de

ditadura. As mulheres são diferentes de nós, homens. Quando acerto - e, de vez em

quando, o faço -, costumo dizer que tive intuição feminina. Foram as mulheres que
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saíram atrás de seus parentes. As mães saíram à procura de seus filhos; as esposas,

de seus maridos.

Não foi o caso do meu pai, mas ouvi vários homens dizerem o seguinte: “Ele entrou,

que se vire”. As mães diziam: “Eu vou atrás de meu filho”. Quando estive preso no

Dops, falaram para eu não comer a comida dali, porque estava envenenada. Todo dia

minha mãe levava marmita para mim.

O meu pai acompanhava minha mãe, mas ia calado. Minha mãe ia todos os dias.

Em Linhares, os presos políticos eram visitados todos os sábados por suas mães: D.

Ondina; D. Dina, mãe do Fernando Pimentel; Ângela Pezutti e vários outras. Aquele

momento era esperadíssimo, até pela mãe do Fernando, que faleceu recentemente, a

D. Dina. Deputado João Leite, ela fazia coisas deliciosas, e todo o mundo lá atrás das

grades ficava esperando a D. Dina, com suas guloseimas. Os presos políticos

ficavam felizes da vida. Então, as mulheres brasileiras é que levantaram e honraram

essa bandeira.

Este dia, dia 28, esta salva de palmas, este reconhecimento e este merecimento é

para as mulheres. Não conheço nenhuma mãe que tem coragem de desamparar ou

abandonar seus filhos. Bizoca, ontem queria ter feito uma pergunta à irmã da

Valquíria; parece-me que a mãe dela já morreu. A Valquíria foi assassinada no

Araguaia, e tenho certeza absoluta de que sua mãe, até a data em que faleceu, ainda

esperava que a filha voltasse. As mães esperam os seus filhos voltarem. Isso me

deixa muito emocionado. Então, as nossas homenagens às mulheres brasileiras.

Deputado João Leite, quero abordar outro ponto que pensei ter superado, mas

infelizmente não consegui. Assim, talvez eu tenha de fazer análise ou qualquer outra

coisa. Quando eu fazia alguma reunião, lamentava com os presentes a ausência de

outras pessoas. Suzana, achei que havia superado essa situação, que, para mim, era

um desrespeito com as pessoas que estavam presentes. Quero fazer um lamento

agora, já que estou revelando que não superei isso. Estou lendo aqui o caderno da

Assembleia Legislativa e lamento que parte da Bancada do PT tenha marcado uma

reunião com o Ministro da Secretaria Especial de Política de Promoção da Igualdade

Racial exatamente neste horário. Temos aqui a informação de que a Comissão de

Participação Popular discute o Plano de Igualdade Racial com o Ministro que esteve
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aqui, no Plenário, e já foi nominado por V. Exa. Esse requerimento foi feito pela

Deputada Maria Tereza Lara e pelos Deputados André Quintão, Almir Paraca e

Carlos Gomes. Deputado João Leite, como se sabe, o ano tem 365 dias. Então,

pergunto: Será que não havia outro dia para convidarem o Ministro para vir aqui?

Hoje é dia 28!

Deputado João Leite, fico também perplexo porque a Assembleia Legislativa possui

77 Deputados, mas compareceram aqui, até agora, apenas o Deputado André

Quintão, que abriu o ciclo de debates, o Deputado Durval Ângelo, é claro, já que seu

gabinete se envolveu completamente neste evento, V. Exa. e o Deputado Carlin

Moura. A Deputada Cecília passou por aqui. E os outros Deputados? Aliás, fiquei

sabendo que ontem um Deputado protestou contra a realização deste evento nesta

Casa. Lamento isso porque a presença deles seria importante neste maravilhoso

debate.

O Sr. Presidente - Betinho Duarte, se me permite. A Comissão de Participação

Popular, da qual eu e o Deputado Carlin Moura somos membros, está realizando

agora esse encontro com o Ministro. Hoje, pela manhã, a referida Comissão foi à

Fafich, realizar uma reunião extraordinária. Na próxima segunda-feira, haverá outra

reunião extraordinária. Há grande demanda para a Comissão de Participação

Popular, e deve ser assim mesmo.

Quando o Presidente de uma comissão tem de apreciar e votar requerimentos,

procura votá-los nos dias em que não houver Plenário ou outras comissões, já que

participamos de mais de uma comissão na Assembleia Legislativa. Hoje mesmo há

comissões que estão viajando para fazer audiência pública.

Tenho certeza de que o Presidente da Comissão de Participação Popular, o

Deputado André Quintão, gostaria de estar aqui, assim como outros Deputados que

também estão envolvidos com os trabalhos da Assembleia. Eu e o Deputado Carlin

Moura estamos aqui e o Deputado André Quintão está lá, presidindo a sua reunião,

mas tenho certeza de que não há, por parte dos Deputados, essa questão da

prioridade. O que existe é uma agenda da Assembleia, que nos obriga a isso. Eu só

gostaria de dar essas informações.

O Deputado Carlin Moura - Sem querer polemizar, existe uma importante frente
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parlamentar de promoção da igualdade racial, que tem uma ampla participação da

sociedade civil. Aliás, essa frente está muito mobilizada, até em função da recente

Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Além disso, coincidiu o fato

de hoje, em Belo Horizonte, pela manhã, haver uma agenda do Ministro da Promoção

da Igualdade Racial. O Ministro foi convidado a pedido dessa frente, numa infeliz

coincidência, porque esse também é um tema de fundamental importância.

O segmento afro-brasileiro talvez seja a principal vítima dessas zonas de não

direito, herança maldita desse sistema que vem de longos anos. Penso que essa é

uma informação importante.

O Sr. Betinho Duarte - Tudo bem. Como eu falei, o que sinto faz parte da

dificuldade que tenho de superar, por isso levantei essa questão, mas acredito que

ainda terei algum tempo de vida e, provavelmente, irei superá-la.

Estamos falando do direito à memória, e recebi a informação do Edson, nosso

convidado especial, de que o assassino, o bandido Curió, está depondo hoje em

Brasília e, pasmem, em segredo de justiça. Queremos saber a verdade, mas o Curió,

que assassinou no Araguaia dezenas de pessoas, até cortando suas mãos e cabeça,

está depondo em segredo de justiça.

O Ministro Nelson Jobim está dizendo que a questão da anistia foi um grande

acordo, mas só se foi um acordo com ele, porque só ele fez acordo com os

torturadores. Nós, que estamos aqui presentes, nunca fizemos acordo nenhum com

nenhum torturador, bandido ou assassino. E agora, Deputado João Leite, ele está

depondo em segredo de justiça. Que segredo de justiça é esse? Queremos a

verdade, mas, provavelmente, são versões que irão vazar. Procuramos a verdade, e

é só a verdade que interessa.

O terceiro ponto que me preocupa muito diz respeito ao recurso feito ao STF sobre

a questão da punição aos torturadores, que está nas mãos do Ministro Gilmar

Mendes. Todo o mundo conhece o Ministro Gilmar Mendes; e o que podemos esperar

desse Ministro Gilmar Mendes? Eu, pelo menos, não espero nada, ou melhor, espero

muita coisa: as palhaçadas e as trapaças que ele vem fazendo ao longo dos anos.

Devemos ficar vigilantes, porque essa questão está sendo julgada pelo Ministro.

Vamos à pergunta, porque eu já me estendi. Obrigado, Deputado João Leite, pela
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paciência.

O Sr. Presidente - Paciente é a coordenadora. Gostaria de ressaltar a presença da

Deputada Cecília Ferramenta.

O Sr. Betinho Duarte - Correto. Ela acaba de chegar, mas já esteve aqui conosco. A

minha pergunta é sobre a questão da punição aos torturadores. Tenho aqui a relação

dos torturadores mineiros, que gostaria de ler para os senhores: Aécio Flávio Silveira

Coutinho, Ariovaldo da Hora, Cláudio Guimarães, Davy Hazan, Dolabela, Valdir

Teixeira Goes, Marcelo Paixão de Araújo, que, graças a Deus, Deputado João Leite,

já morreu, deve estar lá no inferno, provavelmente revezando-se com o demônio: ora

um tortura, ora o outro. A pessoa que me prendeu é Thacir Menezes Sia. Por outro

lado, tenho aqui a relação daqueles que estavam na reunião e não só aprovaram

como também assinaram o AI-5, que foi o golpe no golpe. O AI-5 foi a ordem para

exterminar os opositores da ditadura militar. Na verdade, eles já vinham

exterminando, mas ele sacramentou a decisão - tenho até documentos que já li e não

lerei novamente - de exterminar os opositores, ou seja, assassinar todos. Estavam

presentes 10 Oficiais-Generais nessa reunião do AI-5: Augusto Hamam Rademaker,

Ministro da Marinha; Aurélio de Lira Tavares, Ministro do Exército. Estou ficando com

a boca seca. Se o cerimonial puder me trazer um copo de água - porque não consigo

falar quando fico emocionado, Deputado João Leite. Obrigado.

Continuando: Márcio de Souza Mello, Ministro da Aeronáutica; Afonso Albuquerque

Lima, Ministro do Interior; Emílio Garrastazu Médici, que já estava fazendo escola,

porque era Chefe do SNI; Alte. Adalberto de Barros Nunes, Chefe do Estado-Maior da

Armada; Gen. Adalberto Pereira dos Santos, Chefe do Estado-Maior do Exército;

Gen. Orlando Geisel, que é o irmão - o Ernesto foi o ditador, mas o Orlando deve ter

auxiliado o irmão; Ten.-Brig. Carlos Alberto Huet Sampaio, Chefe do Estado-Maior da

Aeronáutica; e Gen. Jayme Portella, Chefe da Casa Militar. Eram três oficiais da

reserva: Mário David Andreazza, construtor da Ponte Rio-Niterói - depois, até

podemos falar sobre como foi construída essa ponte: falam que hoje existe

corrupção, Deputado João Leite, mas, naquela época, a corrupção era muitas vezes

maior; havia, entretanto, censura à imprensa, e ninguém denunciava -; Jarbas

Passarinho, naquela época Ministro do Trabalho e da Previdência Social. Trouxe um
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recorte de jornal para mostrar: ele escreve em todos os jornais do Brasil. No maior

jornal de Minas Gerais, ele escreve na página “Opinião”, como se fosse um grande

democrata. Porém, ele votou e assinou o AI-5. Continuando: José Costa Cavalcanti,

Ministro das Minas e Energia; Pedro Aleixo, que estava lá, mas parece-me que ele,

na verdade, não votou, não é isso? Que eu saiba, ele foi até contra, parece-me que

ele se absteve. Não sei, mas, no final...

O Sr. Edson Luís de Almeida Teles - Ele assinou.

O Sr. Betinho Duarte - Ele assinou. No final havia um voto dele, Deputado João

Leite, porque, entre ser contra e assinar, o que vale é a assinatura, não é isso?

Continuando: José Magalhães, que, à época, era Ministro das Relações Exteriores;

Antônio Delfim Neto, que hoje, dizem, está assessorando a equipe econômica do Lula

- ele estava lá, votou e assinou -; Leonel Miranda, Ministro da Saúde; Tarso Dutra,

Ministro da Educação; Hélio Beltrão, Ministro do Planejamento; Carlos de Simas,

Ministro das Comunicações; Rondon Pacheco, Chefe da Casa Civil; e Luís Antônio

Gama e Silva, Ministro da Justiça.

Falei dos bagrinhos, dos bandidos, dos assassinos, dos torturadores de Minas

Gerais. Pergunto à Mesa: esses que assinaram o AI-5, caso a punição venha, serão

punidos? É essa a pergunta que quero fazer à Mesa.

Esses, como o bandido Fleury e o Cb. Anselmo, cujo caso relatei hoje cedo,

sujaram as mãos, João Leite; têm as mãos sujas de sangue. Como se vê na pág. 109

do livro que está à venda ali fora, o Cb. Anselmo era casado com a paraguaia

Soledad. Na verdade, ele entregou e torturou a própria esposa, que estava grávida

dele, e ela foi encontrada, toda deformada, dentro de um barril, ao lado do feto. Quer

dizer, ele assassinou a esposa e o filho, já que o feto estava no fundo do barril. Então,

a minha pergunta é se, além dos bagrinhos, dos casinhos, esses que sujaram suas

mãos serão punidos.

A Sra. Coordenadora - Obrigada, Betinho, pela participação. Antes de ler as outras

perguntas e facultar a palavra aos demais participantes, poderíamos responder às

duas perguntas que foram feitas - a primeira, enviada por “e-mail”, sobre o que tem

sido feito no Brasil para a real anistia, ampla e irrestrita; a segunda, posta pelo

Betinho, sobre a responsabilização dessas pessoas que continuam na ativa.
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O Sr. Andrey Borges de Mendonça - Em relação ao que já foi feito, sempre que

converso com a Eugênia Fávero e o Marlon, colegas em São Paulo, eles me dizem

que ainda há muito a se fazer. Realmente, ao menos no âmbito do Ministério Público

Federal, ainda vislumbro muitas medidas a serem tomadas. Mas algumas ações já

foram propostas.

No âmbito penal, essas tentativas, infelizmente, ainda não foram adiante por alguns

motivos, entre eles o entendimento dos próprios colegas de que a punição não seria

mais possível. Infelizmente, no caso do Vladimir Herzog, ele foi representado para

que um colega Procurador da República de São Paulo denunciasse, mas ele

entendeu que não seria mais possível e pediu o arquivamento do feito. Fato é que há

a independência funcional. Mas ainda há muita coisa a ser feita no âmbito penal,

especialmente em relação ao Araguaia, até quanto à prescrição - acho que a decisão

do Supremo vai facilitar essas medidas.

Quanto às ações que o Ministério Público Federal apresentou, foi proposta uma

primeira ação contra as pessoas que comandavam o DOI-Codi em 1970 - o Cel.

Brilhante Ustra e o Aldir Maciel -, tentando responsabilizá-los civilmente pelos crimes,

para que perdessem os cargos e fossem condenados a pagar indenização. Depois, o

Ministério Público começou a propor ações individuais sobre as mortes, também no

âmbito civil. Propôs uma ação contra as pessoas que mataram Manoel Fiel Filho, mas

infelizmente a Juíza, em uma decisão de meia página, extinguiu o processo, também

por questões formais. Estou referindo-me à esfera do Ministério Público; no âmbito

das famílias, acho mais adequado que o Edson se manifeste. Mas muito ainda

precisa ser feito. Em Uruguaiana, há um inquérito policial, no âmbito da Polícia

Federal, para apurar-se uma das condutas da Operação Condor. Esse inquérito está

em tramitação na Polícia Federal do Rio Grande do Sul, mas ainda não há ação penal

nem, infelizmente, condenação dessas pessoas.

Sobre as considerações do Betinho, também me parece necessária a punição dos

que eram coordenadores dessas ações, das pessoas realmente graúdas, digamos. O

problema é que temos um devido processo legal, em que se exigem provas. A

situação é difícil, porque sabemos que eles tinham conhecimento do que acontecia,

mas às vezes não temos uma prova documental ou testemunha que o confirme e
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ainda não temos acesso aos arquivos para que isso fique claro. Esse me parece o

maior problema. Mas, se surgirem provas de que as ordens partiram deles ou de que

eles tinham consciência das ordens e nada fizeram, parece-me que é possível a

responsabilização e que os que estão vivos devem ser responsabilizados no âmbito

penal.

O Sr. Betinho Duarte - Deputado João Leite, hoje de manhã, citei uma passagem do

livro de Elio Gaspari:

“- Pegaram alguns?, perguntou Geisel.

- Pegamos, pegamos. Foram pegos quatro argentinos e três chilenos, respondeu

Pedrozo.

- E não liquidaram, não?

- Ah, já, há muito tempo. É o problema, não é? Tem elemento que não adianta

deixar vivo, aprontando. Infelizmente, é o tipo da guerra suja em que, se não se lutar

com as mesmas armas deles, se perde. Eles não têm o mínimo de escrúpulo.

- É, o que tem que fazer é que tem que nessa hora agir com muita inteligência, para

não ficar vestígio nessa coisa, falou Geisel”. Está aqui.

O Sr. Andrey Borges de Mendonça - O único problema em relação ao Geisel é que

ele já morreu. Em relação aos demais, se houver provas documentais, é possível e

necessária essa punição.

O Sr. Edson Luís de Almeida Teles - Começaria pela questão em debate, a dos

bagrinhos e bagrões, de quem poderia ser processado. Está havendo em São Paulo

um evento sobre os 30 anos da anistia, no qual o Sr. Peter Kornbluh, um norte-

americano estudioso dos arquivos da CIA, nos Estados Unidos, mostrou uma carta do

governo brasileiro que passou pela Operação Condor, dos países da América do Sul,

de repressão aos opositores. A carta é do começo dos anos 70 e se refere a uma

reunião entre Médici, Orlando Geisel, Gal. Bandeira e outro oficial de cujo nome não

me recordo, na qual decidem que, a partir de então, não podia mais haver mortos, só

desaparecidos. Isso está em um documento encontrado em Washington, nos

arquivos da CIA. Ou seja, vergonhosamente, o Brasil não está tomando nenhuma

atitude para punir os de Belo Horizonte, muito menos os que coordenaram essas

ações.
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Retomando a primeira questão, que chegou por “e-mail”, além dessas iniciativas do

Ministério Público, há algumas que partem das famílias, que são as ações civis

declaratórias, que pedem a declaração de responsabilidade do Estado pelos crimes.

A primeira ação desse tipo ocorreu durante a ditadura, da Clarice Herzog, sobre o

assassinato de Vladimir Herzog, por cujo crime o Estado foi declarado responsável.

Como parte da família Almeida Teles, entramos com um processo que exigia a

declaração do Estado brasileiro, por parte da Justiça, de ter sido o Cel. Carlos Alberto

Brilhante Ustra, Comandante do DOI-Codi de São Paulo, o torturador da família no

começo dos anos 70. Foi a primeira ação que pedia não a responsabilização do

Estado, mas a responsabilização de um sujeito. Alguém manda as pessoas

torturarem, alguém faz essa tortura. Entramos com essa ação em 2005, ela foi aceita

pelo Tribunal de Justiça em 2006, e, em 2007, saiu a sentença final, que condenou o

Cel. Ustra como torturador da família nos anos 70. Uma das suas alegações para que

o processo não prosseguisse foi não em relação à acusação em si, mas de que

estava apenas recebendo ordens. De certa forma, na própria defesa ele já assume a

responsabilidade. Ele não disse “eu não fiz isso”, ainda que tenha alegado isso na

mídia várias vezes. Na alegação judicial, ele apelou ao ordenamento jurídico que diz

que ele era um militar e estava preso a uma hierarquia e que só recebeu e cumpriu

ordens.

Se começarmos a pegar esses que torturaram em Belo Horizonte, um Curió, não só

para ouvi-lo, mas para processá-lo, chegaremos aos Generais que deram essas

ordens. Mais do que isso: se o Brasil não tiver vergonha na cara e não fizer isso, eles

podem ser presos em viagens ao exterior. Assim aconteceu com Pinochet e com

Fujimori. Aposto que senhores como Curió morrem de medo de sair do Brasil, porque

este é o país da impunidade, mas outros países não lhes garantem isso.

Também gostaria de lembrar-lhes e lhes pediria a maior atenção a uma questão.

Nos meses e dias seguintes a esta comemoração, aparecerá na imprensa o caso do

Araguaia. Em 1982, os familiares dos desaparecidos da Guerrilha do Araguaia, que

ocorreu entre 1972 e 1974, no Sul do Pará, na região do Rio Araguaia, entraram com

um processo exigindo da Justiça a verdade sobre as circunstâncias da morte e

desaparecimento dos seus familiares e a localização dos restos mortais. A Justiça
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brasileira já é lenta. Nos casos de direito à verdade sobre os crimes da ditadura, é

muito lenta, como eu já disse sobre a transição brasileira. A sentença final sobre esse

caso saiu só em julho de 2007, sem possibilidade de recursos. Foi dado à União o

prazo de 120 dias para a execução da sentença. Até o começo de 2008, era para

esses familiares estarem com a verdade histórica sobre os fatos e os restos mortais

dos seus parentes. Isso não é nada impossível, porque já viraram corpos sem vida,

pois algum militar os matou. O próprio Curió já confessou que matavam e

decapitavam essas pessoas, e que elas foram jogadas em alguns lugares específicos

na época da guerrilha. Depois, houve uma operação-limpeza que retirou esses

corpos e os levou para outros lugares, para que, em democracia, não se soubesse o

que o Exército brasileiro tinha feito no Sul do Pará.

A operação-limpeza desses crimes foi cometida por mãos humanas. Essas pessoas

eram Soldados, Oficiais de baixa e média patente. Eles têm idade suficiente para hoje

estarem aqui como qualquer um de nós, falando e gozando de boa saúde; bastaria a

Justiça brasileira convocá-los. Essas foram ações coordenadas pelo Exército

brasileiro, portanto todas estão documentadas, e é possível exigir essa localização.

Estamos em 2009, e, até abril deste ano, nada havia sido feito para a execução

dessa sentença. Acontece que os familiares, autores dessa ação, recorreram à OEA,

da qual o Brasil faz parte e é signatário dos seus tratados. A mesma Organização,

que derrubou a Lei da Anistia no Peru e colocou limites à Lei de Autoanistia no Chile,

acatou o pedido dos familiares para que esse caso fosse julgado pela Corte

Interamericana de Direitos Humanos da OEA, porque o Estado brasileiro não cumpria

o que havia sido determinado por seus tribunais. Ou seja, nacionalmente, quando se

esgotam as possibilidades, pode-se recorrer a uma corte internacional, e foi isso que

esses familiares fizeram.

O Brasil virou réu. Ele é réu nesse caso de graves violações aos direitos humanos.

Isso aconteceu em março deste ano. Não por coincidência, mas por motivos óbvios -

pela abertura desse processo na OEA -, o Estado brasileiro resolveu executar a

sentença de 2007, que era para ter sido cumprida até o começo de 2008, só um mês

depois de aberto o processo na OEA. Montaram uma comissão do Poder Executivo

para fazer as buscas na região do Araguaia.
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E, vocês, pasmem! A quem eles entregaram a coordenação dessa comissão?

Vocês imaginam? Entregaram-na a um General do Exército brasileiro, exatamente

àquela parte que entra como réu no processo, ou seja, que é diretamente interessada

nos resultados dessas buscas. Não estou dizendo aqui que os militares não poderiam

participar disso. Mais que isso, eles deveriam pedir desculpas pelo que fizeram, e

colocar toda a sua infraestrutura para achar esses corpos, mesmo porque são eles

que têm esses arquivos. Na medida em que as Forças Armadas brasileiras nunca

pediram desculpas, ao contrário, é recorrente o seu discurso de que o que fizeram foi

muito benfeito e que repetiriam, sem problemas, se preciso fosse. É um absurdo total

que seja entregue a um General o comando dessas buscas. Diga-se de passagem,

esse General, quando tomou posse na 23ª Brigada, que comanda e que é sediada

em Marabá, local da guerrilha do Araguaia, quartel que comandou a repressão à

referida guerrilha, este mesmo General, no ano passado - não foi em 1960, 1970,

1980 -, rasgou elogios à ditadura militar e à ação dos militares de caçar, matar e

prender subversivos, segundo ele. Portanto é a esse General que o Estado brasileiro

entregou as buscas da verdade sobre o caso. O problema do Estado brasileiro é que

esse caso está na OEA, e, se o Brasil for condenado, provavelmente a primeira

sentença de condenação será: a sua lei de anistia, Brasil, não vale; os seus

torturadores devem ser julgados e, se não o fizerem, serão considerados criminosos

em qualquer parte do mundo. Mais que isso, qualquer intenção do Estado brasileiro

de entrar, por exemplo, no Grupo dos 20, no Grupo dos 10, ou qualquer um desses

grupos internacionais, ou no Conselho de Segurança da ONU, pode ser barrada, se o

Brasil for condenado por graves violações aos direitos humanos.

Em minha primeira fala, referia-me àquela herança que recebemos da ditadura.

Vejam que ela se mantém até quando se mascara uma tentativa, uma possibilidade

de execução do direito à verdade. Não poderia deixar de citar o porquê de tudo isso.

Por que esse Estado Democrático, governado pela esquerda brasileira, aquela que

era a nossa esperança de se obter essa verdade histórica, parte para esse tipo de

ação? Há um evento ocorrido há 30 anos, e que se repete hoje, o qual marca muito

essa herança. Como eram esses atos institucionais? Como eram os atos da ditadura?

Uma de suas características era ser secreto. Criavam artigos para a lei brasileira que
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eram secretos, tão secretos quanto o foram os atos secretos do Presidente do

Senado. E quem era o Presidente do partido do governo quando foi votada essa Lei

da Anistia, proposta pelo Gen. Figueiredo? José Sarney; o mesmo responsável pelos

atos secretos de hoje, no Senado brasileiro. Ou seja, não basta o direito à verdade, e

é a isso que precisamos chegar: não basta. E é o que a OEA mostrará ao Estado

brasileiro, caso não faça nada. Nós precisamos punir os responsáveis por esses

crimes e necessitamos reformar as nossas instituições.

A Sra. Coordenadora - Lerei mais duas perguntas. A primeira é do Ricardo

Henrique para o Andrey: “Tive um irmão que foi preso por desacato a autoridade em

agosto de 1980, e até hoje não reapareceu. Com certeza foi morto. Esse crime já

prescreveu?”. A segunda pergunta é da Vanda, dirigida à Mesa: “Atualmente, até que

ponto os militares, especificamente, exercem censura aos familiares e vítimas da

ditadura? É de maneira incisiva, direta?”.

O Sr. Andrey Borges de Mendonça - Meus pêsames ao Ricardo Henrique, pelo

irmão. Certamente o crime de desaparecimento do seu irmão não está prescrito,

Ricardo, porque essa decisão do Supremo, que mencionei, foi tomada há menos de

um mês. E diz-se que nessas hipóteses em que há desaparecimento, enquanto o

corpo não reaparecer, não se inicia a contagem do prazo prescricional para o crime.

Só quando o corpo aparece é que começa a contar o prazo prescricional, que, no

caso do homicídio, são 20 anos, e há também a conduta do sequestro. Então, a

conduta do desaparecimento do seu irmão não está prescrita. Nesse caso, como é

posterior à Lei de Anistia, não há que se falar em aplicação dessa lei, embora o

Superior Tribunal Militar a tenha aplicado de maneira totalmente equivocada. Eles

aplicaram a Lei da Anistia para fatos que ocorreram após essa lei, como no caso do

Riocentro, o que era totalmente equivocado. Vê-se aí como há uma distorção dessa

lei. Aliás, em relação à extradição do Maj. Cordeiro para a Argentina, que expus para

vocês, um dos Ministros do Supremo negou a extradição sob o argumento de que

aquele fato praticado na Argentina teria sido abarcado pela Lei de Anistia. Vejam o

absurdo: além de aplicarem a Lei de Anistia no Brasil, queriam aplicar também

extraterritorialmente, assegurando assim a impunidade em todo o mundo. Aí se vê

como a Lei de Anistia é deturpada. Certamente os interesses que estão por trás é que
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levam a esse tipo de interpretação equivocada.

Então, Ricardo, o que sugiro em relação ao seu irmão - não sei se há uma

apuração - é que você faça uma representação. Todo cidadão tem direito de fazer

representação aos órgãos públicos. O Ministério Público Federal pode receber essa

representação e tomar as providências cabíveis, caso entenda dessa forma. A

competência é federal, pois, nesse caso, a atuação era do Exército, que coordenava

essa atuação repressiva. Em razão disso, o nosso entendimento é que a competência

seja federal. Sugiro, então, não apenas ao Ricardo, mas a todos aqueles que têm

algum parente desaparecido ou provas relacionadas à época da ditadura, que são

testemunhas, que tiverem interesse, que compareçam ao Ministério Público ou

poderão entrar em contato pelo “e-mail” andreyborges@yahoo.com.br, que darei

maiores esclarecimentos.

Os interessados também podem procurar o Ministério Público Federal da sua

cidade. Posso fazer esse encaminhamento formal.

Em relação à pergunta sobre a força que os militares exercem sobre as famílias, o

Edson tem mais gabarito para respondê-la, mas posso afirmar que, ao contrário do

que muitos pensam, os militares têm muita força. Alguns pensam até que não teriam

força para tomar o poder. O Edson mencionou muito bem o artigo da Constituição

que dá uma margem. Se levantarmos a cabeça para a América Central,

identificaremos o que está acontecendo em Honduras, país que passou por um

regime ditatorial e sofreu um golpe.

Uma das medidas da transição é justamente evitar a repetição. Por isso, é

importante que as pessoas não estejam na ativa. Os militares devem ser expurgados

dos órgãos públicos.

Estamos falando das vítimas. De modo geral, os militares ainda têm poder nos

bastidores. Tanto é verdade que há uma convenção da OEA que trata dos

desaparecidos forçados e diz expressamente que, nesses casos, o crime é

imprescritível, o que significa que a prescrição só começa a contar quando o corpo

aparece. O ordenamento nacional estabelece isso, e o Supremo decidiu nesse

sentido. Mas havia certa divergência quanto a essa decisão, justamente por pressão

dos militares. Não sou eu quem diz isso, mas o Belisário dos Santos Júnior, ex-
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Secretário do governo de São Paulo. Ele diz que esse tratado de desaparecimento

dos forçados não foi incorporado até hoje, embora o Brasil o tenha assinado em

âmbito internacional, em virtude da pressão dos militares.

O Sr. Edson Luís de Almeida Teles - De certa forma, já falei sobre esse excessivo

poder que os militares ainda detêm sob a democracia. Parece que a pergunta se

relaciona também à censura.

Retomaria uma outra questão porque é muito importante que fique clara: uma das

maiores censuras dos militares à democracia brasileira é a não abertura dos seus

arquivos. Alguns arquivos de Dops estaduais foram abertos, com deferências, pois,

às vezes, apenas os familiares, as pessoas diretamente citadas ou os pesquisadores

tiveram acesso às informações. Recentemente, o arquivo do CNI foi entregue à

Biblioteca Nacional, salvo engano, do Rio de Janeiro. Um Ministro citou que, a partir

de então, os arquivos da ditadura haviam sido abertos. Essa não é a absoluta

verdade. Ainda não foram abertos os arquivos das Forças Armadas. Há alegações na

mídia de que não existem arquivos, que os militares não anotaram as ações

criminosas e de guerra, como no Araguaia, ou simplesmente eliminaram, queimaram

os arquivos. Isso parece uma grande falsidade, assim como querem falsear a história

do Brasil.

Imaginem uma instituição tão hierarquizada como a militar, na qual você não tem

como passar uma ordem de um segmento a outro se não for por escrito, se não

estiver registrada, se não houver um modo claro, ainda que codificado por militares,

de transmissão dessas ordens. Então esses arquivos existem. Foram queimados na

transição, assim como podem ter limpado o Araguaia em relação aos restos mortais?

Pode ser, porém a Constituição Brasileira diz que, além desses arquivos terem de ser

públicos, aquele que por algum motivo provocar danos a eles estará incorrendo em

crime. Então, se algum militar está assumindo que queimou arquivos, cabe ao

Ministério Público, ao próprio Estado brasileiro processá-lo, porque é crime queimar

arquivos do Estado. De qualquer forma, não acredito nessa versão. Vemos o Curió

aparecendo com vários arquivos militares da época da guerrilha. Esses arquivos

estão aí. Podem não estar mais naquele arquivo metálico, dentro do quartel, na

salinha do Comandante, mas eles existem, e essa é a maior censura que os militares
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ainda fazem à sociedade brasileira.

A Sra. Coordenadora - Agora vou abrir a palavra às perguntas orais das três últimas

participações que temos aqui. Primeiro, o Deputado Carlin Moura, depois, o Francisco

e o Leonardo Péricles.

O Deputado Carlin Moura - Primeiramente gostaria de destacar que a composição

da Mesa hoje, especialmente dos dois debatedores, o Dr. Andrey e o Sr. Edson, é a

junção de um movimento de mão dupla, convencer o mundo jurídico de alguns

princípios e a própria sociedade. É fundamental deixar claro, e de forma pedagógica,

que a anistia é para a pessoa que cometeu crime político, e não para o agente

público do Estado que praticou ato que lesa direito humano, que tortura. A tortura não

é crime político, é crime contra a humanidade. É muito importante que a sociedade,

como um todo, compreenda isso. Só assim vamos consolidar uma visão no mundo

jurídico. Todos os tratados internacionais que dizem respeito à anistia - a Declaração

Universal dos Direitos do Homem, o Tratado de Nuremberg, o de Roma - sempre

tiveram essa visão. O Brasil criou essa questão da alta anistia.

Uma segunda coisa é o direito à memória, o direito à verdade, fundamental para se

consolidar a democracia. O Brasil está vivendo sua redemocratização, o maior

período ininterrupto de vida democrática. Temos 21 anos de redemocratização, o que

ainda é recente. Então é preciso garantir que o direito à verdade e o direito à memória

sejam exercidos, porque sem isso não se constrói uma democracia. Não se pode

trabalhar democracia com tabus. A democracia não admite tabus. Imaginem vocês,

seus familiares, os militantes de partidos políticos... Sou militante de um partido

político, com muita honra, sou militante do PCdoB. Tenho como referência essa

juventude que um dia largou tudo para lutar no Araguaia. Tenho o direito de saber o

que levou ao assassinato, à tortura, à barbárie contra esses jovens, contra essas

pessoas que acreditaram num país melhor, que lutaram contra um regime opressor. É

fundamental que a sociedade brasileira compreenda isso, pois só assim teremos o

mundo jurídico assimilando essa visão.

Quero direcionar minha pergunta ao Dr. Andrey, com o objetivo de apertar um

pouco mais as instituições Ministério Público Federal e Procuradoria da República.

Sei que o senhor não está aqui para representar essa instituição, mas, ao ouvir a fala
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do Edson, percebemos muito claramente que hoje a sociedade civil está um passo à

frente do ponto de vista da defesa desses direitos. Temos a atuação da comissão dos

familiares. Parece que deram um passo bem mais à frente. Quero referir-me a dois

aspectos emergenciais, mas não menos importantes. O primeiro diz respeito à

abertura dos arquivos, e o segundo ao direito de encontrar os corpos, especialmente

no Araguaia, onde acredito haver maior número de pessoas não identificadas. O que

a Procuradoria da República tem feito em relação a esse aspecto? Sei que o Dr.

Andrey é um estudioso do assunto, mas gostaria de saber essas informações do

ponto de vista institucional. No mais, quero dizer que esse seminário realizado pela

Comissão de Direitos Humanos é fundamental, pois dá uma grande contribuição à

nossa verdadeira democracia, que só será consolidada com o amplo direito à

verdade, à memória e ao combate aos tabus estabelecidos nos últimos anos.

O Sr. Francisco de Assis Alves - Boa tarde a todos. Cumprimento a Mesa na

pessoa do Deputado João Leite. Tinha muitas coisas a falar, mas já fui muito

contemplado aqui hoje. Sou anistiado. Fui preso político de 1969 a 1971. Estamos

resgatando o que aconteceu com a nossa favela na Av. Raja Gabaglia, onde está o

quartel do Exército, o Departamento de Polícia Federal e o Clube do Exército. Tudo

ocorreu ali. Sairá um pouquinho dessa história no jornal de esquerda “A Verdade”.

Sou militante de esquerda desde os 16 anos.

Gostaria de deixar um pedido aos Deputados Carlin Moura e João Leite.

Precisaremos de pelo menos 200 exemplares desse jornal para levarmos para as

famílias que viveram ali e que ainda têm alguns parentes vivos. O objetivo é que eles

possam ler um pouquinho dessa história, que foi editada pela Fafich. Eles começaram

em 1967, mas não puderam terminá-la. Essa história conta 99% do que passamos ali,

cercados. Vivemos ali como num campo de concentração.

Deixo um pedido registrado: precisaremos de 200 exemplares a R$1,00 cada.

Como nós, anistiados, nunca temos emprego em Belo Horizonte, também não temos

dinheiro para comprar esse jornal. Quero saber se posso voltar aqui no mês que vem,

quando saírem os exemplares. Quando o Deputado João Leite foi candidato a

Prefeito, tive o privilégio de ser candidato a Vereador. Pelo fato de ter sido um preso

político, não pude concorrer à eleição. Ou seja, concorri “sub judice”. Estou



____________________________________________________________________________
685

protestando aqui, mas isso já passou. Não fiz uma campanha, mas, ainda assim, tive

1.414 votos. Agradeço a todos a oportunidade.

O Sr. Leonardo Péricles - Boa tarde a todos os componentes da Mesa e aos demais

presentes. Já falei pela manhã. Sou Diretor da União Nacional dos Estudantes - UNE

- e militante do Partido Comunista Revolucionário.

Saúdo os representantes da Mesa por suas exposições que serviram para elucidar

vários fatos e pontos importantes para nós. Antes de fazer a pergunta, gostaria de

fazer algumas considerações. A primeira diz respeito à importância de, ao falarmos

em ditadura, ressaltarmos o motivo de ela ter surgido, pois há muitas pessoas que

não sabem.

A ditadura veio para impedir o avanço dos movimentos sociais organizados, impedir

que a luta revolucionária que estava em curso no nosso Brasil desde a década de 50

até início da década de 60 revertesse o rumo que o Brasil sempre teve nos 500 anos

de exploração aqui. Ou seja, que o povo assumisse o poder. Efetivamente, foi para

garantir que os grandes monopólios, que a grande burguesia, que os ricos deste país

continuassem dominando e explorando, como fazem até hoje. É importante ressaltar

isso. Houve ditadura por causa disso, ela foi articulada pelas grandes burguesias para

impedir o avanço da luta do povo brasileiro.

A outra coisa é a importância de como ela foi derrotada. Isso também é

fundamental. Efetivamente, sou capaz de questionar o que aconteceria se não tivesse

havido a luta armada, tamanha a sua importância, pois os companheiros que

participaram, que foram mostrados no vídeo, têm muito orgulho de falar sobre isso.

Aliás, essa luta armada em que vários camaradas foram eliminados deu condições

para mudança da correlação de forças. Então, a luta armada dos anos 60 e 70 foi

determinante para que, no final dos anos 70, o povo começasse a se rearticular e

conseguisse derrotar a ditadura nas ruas. Isso porque, embora o Geisel e outros

falassem que haveria uma abertura gradual, quem derrotou a ditadura foi o povo, nas

ruas. Foram milhões de pessoas, em manifestações, na luta, para poder derrubar a

ditadura militar. A reconstrução da própria entidade de que participo tomou parte, com

10 mil estudantes, debaixo da ditadura militar, em Salvador, mesmo sem a ditadura

permitir. Houve movimentos de várias entidades, greves dos trabalhadores. A
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ditadura não permitia, mas aconteceram movimentos, e a ditadura foi derrubada.

Creio que também é importante ressaltar isso.

Outra coisa é quanto ao esquecimento, que foi apresentado. Acredito que o

esquecimento não é natural. Ele é imposto, principalmente pelos grandes meios de

comunicação. E sem maniqueísmo. Efetivamente isso acontece, é organizado para

que as pessoas não tenham memória. Por que não se ensina quem foram esses

grandes camaradas, apresentando-os nos “banners” nas escolas? Deveriam ensinar

a história de cada um. Os estudantes deveriam ter acesso e saber quem foram essas

pessoas. Todas as praças, ruas, em todos os lugares desse Brasil deveria haver

fotos, imagens desses companheiros, para que ninguém esqueça isso que aconteceu

em nosso país. Porém, isso é organizado para não acontencer. E ainda, em relação à

memória, é importante ressaltar que a ditadura militar não foi só essa de 1964. Não,

houve outras. Também o Estado Novo, recentemente. Em termos de história, houve o

Estado Novo, houve tortura, houve prisão, houve perseguição ao movimento de

esquerda e também ao povo brasileiro, efetivamente. Quando os companheiros falam

sobre nome de ruas, vale lembrar nome de escolas, de torturador, o que é

impressionante. Não só de torturadores da ditadura militar de 1964, mas também do

Estado Novo. Lembro-me de que vi uma escola cujo nome era Filinto Müller, em São

Paulo. Aliás, os estudantes estavam-se organizando para mudar o nome da escola.

Não faz sentido uma escola, um espaço do saber, ter o nome de torturador, de

ditador.

Para finalizar, em relação à memória, importante também é a questão da

impunidade. Esse fator organizado fez com que a impunidade continuasse. Creio que

essa impunidade no nosso país alimenta, dá as condições para que hoje continuemos

tendo tortura, prisões e mortes de pessoas, organizadas pelo Estado brasileiro. E isso

é, efetivamente, uma violência contra os pobres, contra os trabalhadores. Agora a

minha pergunta à Mesa. Efetivamente o povo, por intermédio dessas mobilizações,

conseguiu gerar as condições para que tivéssemos um Presidente operário, o Lula, e

um governo aparentemente de esquerda. Pelo menos foi eleito com essa posição.

Ficamos estarrecidos porque cada posição do governo é contrária, muitas vezes, ao

que historicamente se defendeu. E nesse campo da ditadura é importante ressaltar



____________________________________________________________________________
687

que muito pouco foi feito para mudar. Queria que os companheiros comentassem

qual a justificativa que o governo dá para não abrir os arquivos, porque, se os

militares não querem abrir, o problema é deles, mas o Presidente da República, de

um partido que pelo menos diz que é comprometido com os trabalhadores, tem a

responsabilidade de resolver esse problema e não resolve. Peço aos companheiros

que comentem um pouco sobre isso. Muito obrigado.

A Sra. Coordenadora - Obrigada, Leonardo. Passaremos primeiro então para o

Andrey, que responderá as perguntas para o Deputado Carlin Moura e para o

Leonardo.

O Sr. Andrey Borges de Mendonça - Quero agradecer as perguntas. Em relação ao

Deputado Carlin Moura, questiono também a participação do Ministério Público.

Questiono e dou a mão à palmatória de que ainda muito pouco se fez. Estamos ainda

engatinhando nesse processo, mas, como sou otimista por natureza, vejo o lado

positivo: a atuação veio tarde, demorou, mas, junto às famílias e a comissão dos

desaparecidos, teve um lado muito positivo, que foi trazer o debate e ajudar que ele

seja trazido à tona. Por esse aspecto, parece-me que a atuação do Ministério Público

foi importante. Mas sei que, para falar ao vento - já dizia o Pe. Vieira -, bastam

palavras, mas, para falar ao coração, são necessárias obras. Concordo que temos de

fazer muitas coisas e confesso que há pouco tempo entrei nessa luta. E entrei pela

atuação de alguns colegas que me incentivaram, que me tocaram, e penso que o

primeiro passo é instigar não só o Ministério Público e os outros colegas, mas

também a sociedade sobre a importância do passado. Por isso, sempre começo

dizendo que esse não é um assunto do passado e jamais será. Essa segmentação,

essa discussão deve ser amadurecida. Estamos em um processo e - tenho

convicção, já disse que sou otimista - chegaremos a um momento em que atuaremos.

De maneira mais pontual, o que poderia dizer em relação à abertura de arquivos é

que o Procurador-Geral da República - e de certa forma toco aqui na questão do

Leonardo - entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei nº

11.111, salvo engano, que é a lei dos arquivos, a última do governo Lula, que

prorroga indefinidamente os arquivos ultrassecretos e diz que uma comissão pode

prorrogar por mais 30 anos, que depois pode prorrogar por mais 30 anos, e assim vai,
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ou seja, como eu disse, aquele horizonte que, quanto mais caminhamos, mais

distante fica. Então, foi proposta uma Adin contra essa lei porque, além do argumento

de fato, que também não me convence, de que foram destruídos, há o argumento de

que esses arquivos seriam importantes para a segurança nacional e para a defesa da

ordem jurídica. São argumentos tão genéricos quanto perigosos.

Em relação ao encontro de corpos, confesso que não sei se o Ministério Público

atuou da Guerrilha do Araguaia. Nas buscas, creio que não houve participação. Mas,

ao menos da vala de Perus, o Ministério Público teve uma participação: foi

encontrado um cemitério clandestino em São Paulo há alguns anos e lá foram

identificados os corpos de algumas pessoas. E até hoje estão tentando identificar,

tanto que houve um espanhol identificado recentemente - o Edson certamente saberá

dizer melhor. E por que cito esse espanhol? Para fazer um gancho com o que o

Edson estava dizendo: que, se o Brasil negar-se, ao final, a apurar essa

responsabilidade, temos a via da Justiça universal, que foi a mesma Justiça que

apurou a conduta do Pinochet. Se o Brasil, eventualmente, não apurar, pelo menos

podemos, especialmente com esse caso desse espanhol, levá-lo às cortes da

Espanha e pedir que eles expeçam uma ordem de prisão contra os eventuais

responsáveis, de forma que ao menos fiquem presos dentro de seu próprio país.

Com relação à pergunta do Sr. Leonardo, é difícil encontrar uma justificativa para o

governo não ter feito mais, já que esperávamos mais. O governo fez um livro, que

não sei se é conhecido por todos: “O Direito à Memória e à Verdade”, da Secretaria

Especial de Direitos Humanos. Quem tiver interesse pode entrar no “site”. Esse livro

não é completo, mas conta a história e as circunstâncias da morte e do

desaparecimento político de pessoas envolvidas. Esse passo foi importante, mas me

parece que a atuação parou por aí. Voltamos a alguns fatores já levantados: a

influência dos militares; o fato de talvez o poder público não querer se indispor com

esses militares, que ainda têm muito poder; e o risco, talvez, da tese da via de mão

dupla, que sempre é levantada. Falam sobre os argumentos dos torturadores. A

Profa. Cláudia Perroni registra a tese dos dois demônios. Dizem que todos - os

resistentes e os militares - estavam errados; ou não se pune ninguém ou, se for

aplicada punição, que se punam os dois lados. Para mim, essa lógica é equivocada.
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Quem praticou crime contra a humanidade foram só os agentes públicos. Eles

usaram o Estado para uma perseguição sistemática. Eventualmente, se houve

abusos - não entrarei nesse mérito -, por parte de alguém da resistência, esse teria

de ser punido, caso se caracterizasse o crime, embora o crime hoje já estivesse

prescrito por não ter sido contra a humanidade. Não podem ser colocadas num

mesmo patamar as pessoas que se encontravam resistentes ao sistema, que

estavam lutando, a princípio, de maneira pacífica, tendo sido posteriormente levadas

às armas, com aqueles que eram agentes do Estado e torturaram, mataram e

desapareceram com pessoas. Eles não estão no mesmo patamar. Por que estou

dizendo isso? Especialmente em razão da candidata ao Planalto para o próximo ano.

É público que ela já participou de assaltos. Como ela participava dos movimentos,

talvez o governo tenha medo dessa ideia de se punirem os dois lados, pois poderia

haver desgaste. Não sei qual a impressão do Edson, mas me parece que essa é a

justificativa - na verdade, nem há justificativa.

Tratarei de mais uma questão que não sei se foi proposta pelo Leonardo. Participei

da reunião da manhã como ouvinte, quando foram expostas muitas questões

importantes. Esqueci-me de falar sobre a necessidade de nos questionarmos sobre

se a participação foi apenas militar. A ditadura foi somente militar? É muito cômodo

para a sociedade civil, que aparentemente não se envolveu nos crimes, falar em

ditadura militar e afirmar que não tem nada a ver com ela. Essa não é a verdade. Há

provas de que empresas participavam ativamente do financiamento de atividades,

especialmente à época da Operação Bandeirantes - Oban. A Ultragaz é uma dessas

empresas, não a única. Muitos bancos financiavam operações da Oban. Alguns

empresários sádicos até presenciavam torturas no DOI-Codi. Temos realmente de

questionar se a ditadura foi apenas militar ou se foi civil e militar. Só os militares

deverão ser responsabilizados? As empresas não deveriam ser punidas, mesmo que

apenas com a divulgação de seus nomes? Deveriam ser publicados os nomes das

empresas que financiaram a tortura, para que a sociedade pudesse exercer seu

legítimo direito de boicote, o que, no Brasil, é pouco utilizado. Sabendo que o banco

tal financiou a ditadura, as pessoas conscientes estimulariam seu boicote. Esse

instrumento infelizmente é pouco utilizado no País, embora seja muito útil. Esses
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empresários, que não são bobos, sabem da responsabilidade de sua participação e

não têm interesse algum em que a verdade seja desvendada. Há interesses

econômicos por trás disso. Muito obrigado.

O Sr. Betinho Duarte - Maressa, um aparte de meio segundo, apenas para reforçar

uma questão que ele abordou.

Carlin, na verdade, quando você questiona sobre o que o Ministério Público fez, eu

tenho um documento aqui, a “Revista da Anistia”, que me foi entregue no Rio de

Janeiro, sábado passado, quando lá estive. Aliás, trata-se de uma revista fantástica.

Temos aqui uma solicitação do Ministério Público Federal, da Procuradoria da

República em São Paulo, feita em 4/7/2008, ao Centro Internacional para a Justiça

Transicional de um parecer técnico sobre a natureza dos crimes de lesa-humanidade,

a imprescritibilidade de alguns delitos e a proibição de anistias. E o parecer é

exatamente esse que estamos afirmando aqui agora. O crime de lesa-humanidade é

imprescritível. Então existe uma iniciativa do Ministério Público e uma resposta oficial

do Centro Internacional para a Justiça Transicional. Trata-se de um documento

importantíssimo, muito valioso, para a gente punir os torturadores brasileiros. Muito

obrigado.

O Sr. Edson Luís de Almeida Teles - Quanto à questão do Deputado Carlin, foram

ditas algumas iniciativas do Ministério Público, mas, assim como funcionam as outras

instituições - e a Assembleia Legislativa também provavelmente -, nós temos um

sujeito que age dentro dela. Nós, familiares, temos presenciado, no Ministério

Público, que há alguns Procuradores que estão, efetiva e honestamente, abertos à

aplicação do direito à memória e à justiça. Não é apenas ao direito à memória, mas

também ao direito à justiça. Eles têm trabalhado conosco nesse sentido e têm

trabalhado também por conta própria. Nas vezes em que estivemos na região do

Araguaia em busca de informações, nós, familiares, tivemos a companhia deles.

Foram presenças fundamentais. Em 2001, quando estive lá, fomos ameaçados por

ex-guias do Exército da época da guerrilha. Até aquele ano, o Exército brasileiro

ainda pagava cesta básica mensal para essas pessoas. O Exército brasileiro tinha

uma casa secreta, clandestina, paga com dinheiro público, onde eles faziam esses

pagamentos de bolsa e conversavam com as pessoas. Enfim, era onde eles
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coordenavam essa pressão na região do Araguaia. Quem foi que entrou lá com aquilo

que a lei lhe permite e desfez esse absurdo? O Ministério Público. Ao mesmo tempo

que há esse tipo de iniciativa, também existem pessoas no Ministério Público - e

penso que talvez seja a maioria ou uma parte considerável - que não querem mexer

com isso. Acredito também que há Procuradores, como o Marlon e a Dra. Eugênia,

que recebem pressão dessas pessoas. O Deputado, como político, sabe bem sobre

isso, que se trata de uma relação política, eles estão no meio desse embate político.

Especificamente quanto ao caso das buscas do Araguaia, nós, familiares, exigimos

do Estado brasileiro que, ao invés de colocar um General no comando dessas

buscas, seja colocado o Ministério Público. Se tem alguma instituição na Constituição

Brasileira que tenha autonomia garantida pelas leis e pelo Estado, essa é o Ministério

Público. Ele tem um grande papel a exercer, se a sociedade brasileira montar no

Brasil uma comissão de verdade. Eu acho que o Ministério deveria estar presente,

porque ele tanto tem essa proteção da lei, como também tem o recurso do Estado e

uma autonomia em relação a ele. Não é à toa que, pelo que me parece, a resposta do

Estado brasileiro foi não colocar o Ministério Público nessa comissão de busca,

porque eles têm um compromisso com a transparência muito maior. A pergunta que

diz por que um governo de esquerda não abre arquivos e outras medidas mais é

muito difícil de responder. Você, como militante de um partido, deveria jogar essa

questão para o seu partido, para que ele nos ajude a encontrar uma resposta para

isso. O Deputado Carlin Moura, que é de um partido de esquerda, também está ao

lado deste governo federal e, ao lado de vocês, pode nos ajudar a dar essa resposta,

que eu não tenho. O que tenho, como experiência de famílias de mortos e

desaparecidos, é que, assim como no Ministério Público, há pessoas que estão

engajadas nessa luta e há pessoas que não, sejam elas de esquerda ou não.

O Sr. Leonardo - Tenho uma opinião importante sobre o porquê de o governo não

fazer. Ele não faz porque está comprometido mais com os interesses desses que até

financiaram isso. Não é à toa que existem pessoas como o Sarney e outros que

foram da ditadura e que são apoiados pelo governo. Além disso, o discurso do

Presidente Lula, defendendo o Sr. Sarney, é ridículo.

A minha pergunta foi: qual a justificativa que hoje o governo dá a vocês para não
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abrir os arquivos? Digo isso porque, em cada lugar, eles falam uma coisa. Existem

pessoas sérias e comprometidas no governo, que defendem e vêm fazendo um

trabalho muito bom, como é o caso do Ministro Paulo Vanucci, com várias posturas

importantes, mas também existem os outros. Fato é que em cada lugar eles dão uma

justificativa. Há uma justificativa concreta que eles dão a vocês para não abrir os

arquivos da ditadura? Essa é a pergunta.

O Sr. Edson Luís de Almeida Teles - Especificamente em relação aos arquivos, as

justificativas não são dadas aos familiares. Na verdade, elas são dadas de um modo

geral a toda a sociedade por via da mídia. Por vezes os familiares se encontram com

representantes do Estado, mas a justificativa principal, quer dizer, aquela que vem

como argumento nessas leis e decretos do Estado brasileiro, é a questão da

segurança nacional. Há informações nesses arquivos que poderiam colocar em jogo

a estabilidade da democracia. Parece-me que o que está em discussão e em debate

e que deve ser levado à reflexão é sobre qual democracia estamos falando. Você,

Leonardo, eu, Edson, e você, Estado brasileiro, Presidente, Ministros e todos nós. A

sociedade brasileira precisa se debruçar sobre essa questão, porque se for uma

democracia baseada em atos autoritários, de fato, desvendar os crimes da ditadura

se torna perigoso, podendo causar uma instabilidade para o País. Entretanto, se for

uma democracia que tenha por base valores éticos, de respeito aos direitos das

pessoas, ao direito à verdade e à justiça, por exemplo, é fundamental que se abram

esses arquivos. A justificativa que aparece na mídia é justamente essa questão da

segurança nacional, mas ela está relacionada à qual democracia queremos para o

nosso país?

Recentemente estive num debate com um membro do Centro de Justiça

Transicional e o Marlon, Procurador da República, e um advogado levantou a questão

de que, para se aplicar o direito à verdade e à justiça no Brasil, é preciso que a

opinião pública e a mídia apoiem essas iniciativas. Assim, gostaria de alertá-los sobre

esses valores éticos dos quais falei, que não estão em negociação. Você negocia os

seus valores éticos, isto é, você barganha, diz ou pensa quando reflete sobre eles,

nas vantagens que terá se agir contra ou de acordo com eles? Não se trata de saber

qual é a vantagem que o Brasil tem em aplicar o direito à verdade. É um assunto que
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pode ser tratado; trouxe aqui uma questão. Vantagem não é só uma terapia para os

familiares, é um aprofundamento do sistema democrático. Mas o direito à verdade e à

justiça deve ser aplicado, independentemente de qualquer cálculo racional e

matemático para as instituições políticas. É um direito de cada cidadão. E tem mais:

tudo o que tem aparecido hoje, essa história toda de luta, o Instituto Helena Greco,

todas essas pessoas envolvidas, como o Betinho e a Suzana, são conhecidas e estão

na mídia hoje, mas, na maior parte do tempo, estiveram entre poucos e tomando

iniciativas sem apoio algum da mídia, da opinião pública. Durante a ditadura, essas

pessoas foram atrás de seus familiares desaparecidos, presos ou já mortos, com o

Estado brasileiro ditatorial em cima delas. Quando se faz a opção por uma luta que

tem valores éticos bem claros, não se faz a conta da vantagem, de quanto ganhamos

com isso, de quantas vezes isso aparecerá no jornal amanhã; fazemos isso porque é

justo. É preciso que esteja bem claro na cabeça de cada um de nós, é importante

transmitirmos isso, porque não se trata de obter privilégios, ganhos, como, às vezes,

aparece na mídia.

A Sra. Coordenadora - Obrigada. Essas foram as últimas participações da plateia.

Gostaria de encerrar a minha participação, agradecendo aos nossos expositores, ao

Edson, ao Andrey, ao Deputado João Leite, que preside esta Mesa, e a todos vocês.

Para encerrar esse ciclo de debates, quero fazer um agradecimento especial à Bizoca

e ao Deputado Durval Ângelo. De certa forma o Instituto Helena Greco, a Assembleia

e o Escritório de Direitos Humanos iniciaram esse movimento para que acontecesse

esse momento de reflexão dos 30 anos de Anistia, com a agregação de parceiros. Foi

muito válido esse momento para refletirmos se realmente é essa a anistia que

queremos - certamente que não -, se deixaremos dessa forma uma lei que não nos

satisfaz ou que não nos satisfez.

Deixo aqui uma reflexão do George Orwell, escritor inglês - certamente vários o

conhecem. Em seu livro sobre o Grande Irmão, “1984”, existe uma frase que ilustra

bem esse debate que fizemos: “Quem controla o passado controla o presente e quem

controla o presente controla o futuro”. Se queremos realmente uma ruptura como a

que foi feita no passado, precisamos tomar as rédeas a fim de construirmos outro

futuro. Gostaria de encerrar agora. Passo a palavra ao Deputado João Leite. Muito
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obrigada a todos.

O Sr. Presidente - Obrigado. Quero agradecer muito à Maressa Miranda, que

coordenou essa Mesa com tanta competência, dando-me a oportunidade de ouvir as

apresentações, especialmente o que trouxe para nós o Procurador Andrey, a quem

agradeço muito. Agradeço também pela oportunidade de ouvir o Edson Luís de

Almeida Teles, que nos trouxe o sentimento das famílias, que é um sentimento

importante, vivo, da perda, do desaparecimento. Essas coisas não têm como

prescrever mesmo. A perda, o desaparecimento de alguém é algo que marca muito.

Esse momento foi muito rico e mostrou-nos a nossa responsabilidade neste momento

do nosso país. Agradeço muito a presença de todos.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos 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 31, às 20 horas, nos

termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 66ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 8/9/2009

Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª

Fase: Discussão e Votação de Indicações: Indicação, Feita pelo Governador do

Estado, do Nome 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 -; discurso do Deputado Weliton

Prado; questão de ordem; chamada para a recomposição de quórum; existência de

número regimental para a continuação dos trabalhos; discursos dos Deputados

Dalmo Ribeiro Silva e Paulo Guedes; questão de ordem - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Pinheiro - Hely Tarqüínio - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Alencar da Silveira
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Jr. - Ana Maria Resende - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago -

Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Cecília Ferramenta -

Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros -

Delvito Alves - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Duarte Bechir - Durval Ângelo -

Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira -

Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - 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 - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães

- Rosângela Reis - Ruy Muniz - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi -

Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h2min, 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.

O Sr. Presidente - A Presidência comunica ao Plenário que, no último dia 7,

aniversariou o Deputado Pinduca Ferreira, nosso companheiro, completando 57 anos.

Quem quiser, abrace-o e deseje-lhe felicidades, pois ele é o aniversariante da

semana.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª Parte da reunião, em sua 1ª Fase, com a apreciação de pareceres, requerimentos

e indicações.

Discussão e Votação de Indicações

O Sr. Presidente - Indicação, Feita pelo Governador do Estado, do Nome do Sr.
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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. A Comissão Especial opina pela aprovação do nome. Continua

em discussão a indicação. Com a palavra, para discutir, o Deputado Weliton Prado

O Deputado Weliton Prado* - Cumprimento a todas e a todos. Fiz questão de

acompanhar toda a tramitação do projeto que cria a agência de água e esgoto nesta

Assembleia. Aliás, o Governador só enviou esse projeto a esta Casa porque

conseguimos, em janeiro, uma liminar na Justiça impedindo o aumento do valor da

tarifa de água. E para haver reajuste, deve existir uma agência que analise se o

aumento é necessário ou não. Essa liminar suspendeu o aumento - que ficaria em

torno de 9% - do valor da água da Copasa em Minas Gerais que aconteceria em 611

Municípios. A Copasa não ficou satisfeita e recorreu. Entretanto, o Superior Tribunal

de Justiça também proibiu o aumento da conta de água em Minas. O Presidente

daquele órgão, que foi o relator, manteve a liminar do Tribunal mineiro que impede

que a Copasa reajuste as tarifas. Esse reajuste só poderá ser concedido por agência

reguladora, órgão que ainda não existe no Estado. Entramos na Justiça, com

representação ao Ministério Público, e, no Tribunal de Justiça, conseguimos impedir o

aumento no valor da conta de água. A Copasa tentou garantir esse aumento,

recorrendo ao STJ. Lá a Copasa também perdeu, ficando suspenso o aumento do

valor da conta de água em nosso Estado.

Sem ter saída, o governo enviou um projeto muito questionável para esta Casa.

Houve várias modificações, pois havia vários equívocos no projeto. Indagamos aos

sabatinados, como o Dr. Octávio Elísio, sobre a autonomia e a independência dessa

agência. Perguntei isso porque o Presidente da Copasa foi à imprensa, antes mesmo

da criação da agência, no primeiro semestre, antes de o projeto ser aprovado nesta

Casa. Depois de ser aprovado, ele apresentou o percentual de aumento da conta de

água em nosso Estado. Está aqui: “O reajuste da tarifa deverá ficar em torno do que

já anunciamos”. O Presidente da Copasa já anunciou qual o percentual de aumento

da conta de água em nosso Estado. É uma questão totalmente ilegal, porque o

Presidente da Copasa poderia enviar uma proposta de aumento, solicitando que a

Copasa tivesse um reajuste em torno de 9%. Não como foi feito, pois, antes de
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analisar-se a planilha, antes de criar-se a agência e de os sabatinados serem

aprovados e assumirem seus cargos, ele já anuncia o percentual de reajuste do valor

da conta de água, contrariando a legislação. Ele poderia solicitar, mas não poderia

afirmar o percentual de reajuste da tarifa de água e de esgoto no nosso Estado. Isso

nos leva a crer que haverá falta de autonomia e de independência nessa agência. É a

raposa tomando conta do galinheiro. A agência fará o que o Presidente da Copasa

quer? Fará o que o Governador quer? Fará o que a Copasa quer? Sendo assim, será

uma agência tarifária, e não de defesa dos interesses do povo e do consumidor; não

existirá para analisar a planilha de custo e verificar se os dados estão errados, se os

valores estão superfaturados, e isso está incorreto. Não se verifica a necessidade do

aumento de 9% na tarifa da água. O valor da conta de água deveria cair, por

exemplo, 15%. Isto aconteceu com a Cemig, no ano passado, quando ela solicitou

em torno de 23% de aumento no valor da conta de luz. Realizamos grande

mobilização, colhemos mais de 500 mil assinaturas. Provamos várias irregularidades

na planilha de custo. A Cemig alegava que trocava um poste por ano, em cada três

postes. Quer dizer que trocava três postes em três anos, isso não é verdade. A

Cemig alegou que tinha em torno de 500 escritórios, mas verificamos que não tinha

nem 180 escritórios. Hoje vários escritórios foram fechados. Os valores gastos com

publicidade oficial, de acordo com o diário oficial de todos os dias do ano, não batem

com os valores que a Cemig afirma ter gasto. Tudo isso possibilitou que, no ano

passado, em vez de aumentar-se o valor da conta de luz em 23%, esta sofreu

redução de seu valor em 17%, pela primeira vez na história, em 56 anos. Dessa

maneira, neste ano, a Cemig queria 33% de aumento no valor da conta de luz. Fomos

a Brasília, com o Deputado Federal Elismar Prado, na Aneel enfrentamos um

batalhão de advogados da Cemig, e, ao invés do aumento de 33% reivindicado pela

Cemig, a conta de luz aumentou 4% abaixo da inflação. Mas a tarifa de energia em

nosso Estado continua sendo uma das mais caras do mundo. Imaginem se fosse

aumentado o percentual que a Cemig queria? E se a agência não analisar a planilha,

para verificar se é necessário ou não o aumento? Essa agência que está sendo

criada agora, em nosso Estado, deve ter independência e autonomia; não pode

aumentar o percentual de acordo com o que quer o Presidente da Copasa. Antes
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mesmo de a planilha chegar, o Presidente da Copasa afirmou que haveria aumento

das tarifas de água e de esgoto. Isso ocorreu antes que os indicados, os Diretores da

agência pudessem analisar os percentuais, colocando-os em consulta pública, como

foi na Cemig. A população tem direito de opinar, colocar em discussão, em audiência

pública. O cidadão tem o direito de conferir a planilha de custo, de fazer uma auditoria

independente nas contas da Copasa, pois nunca houve uma auditoria nas contas da

Copasa. O Presidente do STJ, na decisão em que impediu o aumento do valor da

conta de água em nosso Estado, muito questionável, indagou por que em Minas

Gerais nunca houve auditoria nas contas da Copasa. Então, é fundamental haver

uma auditoria independente, ou seja, é necessário que se proceda a uma verdadeira

devassa para que a população saiba como são aplicados os recursos advindos do

suor do trabalhador mineiro, que paga uma conta de água muito cara, além de uma

taxa de esgoto injusta. Já entramos com representações na Justiça, e tenho aqui uma

lista de várias cidades. Em Montes Claros, por exemplo, a Justiça decidiu pela

devolução dos valores pagos indevidamente, bem como pela redução em 12,5% dos

valores, já que a população paga pelo tratamento de esgoto, mas o serviço não está

sendo prestado efetivamente. Essa decisão da Justiça de Montes Claros é de

primeira instância.

Respeitamos o Dr. Octávio Elísio Alves de Brito pela sua trajetória, mas deixamos

nosso questionamento em relação à atuação dos indicados para compor a agência de

água e esgoto. Aliás, na nossa avaliação, esse é outro equívoco, pois a agência

deveria ser de saneamento, conforme previsto na Lei nº 11.445. Dessa forma, vai-se

onerar ainda mais os Municípios, que depois vão ser obrigados a criar outras

agências ou formar consórcios para discutirem a situação do setor.

Temos aqui várias matérias veiculadas nos jornais. É importante ressaltar que,

quanto à planilha de custo, a Copasa mentiu. Quando a companhia recorreu ao STJ,

alegou que, se não houvesse o aumento de 9%, iria quebrar, teria dificuldades

financeiras. Depois de uma semana, saiu o balanço da Copasa registrando lucros

recordes. Portanto, comparando-se este ao mesmo período do ano anterior, houve

lucros recordes em relação à água e ao esgoto.

Os jornais veiculam várias matérias, conforme veremos: “Copasa cobra por serviços
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que não são executados. Montes Claros recorre à Justiça e consegue redução das

tarifas”. De 142 cidades apenas 63 têm estação de tratamento de esgoto, e a Copasa

continua cobrando por esse serviço. Vejamos, aqui, a situação de Montes Claros:

“Esgoto de Montes Claros não é tratado, mas é cobrado. Tribunal de Justiça

considerou a cobrança indevida. Justiça proíbe Copasa de reajustar tarifas”. Aliás,

isso se deu em decorrência da ação, da representação que encaminhamos ao

Ministério Público. Essa luta tem de continuar! Com todo o respeito que temos por

todos os indicados, seremos uma pedra no sapato. Vamos acompanhar as ações e

exigir auditoria nas contas da Copasa. Queremos audiência e consulta públicas,

desejamos ter acesso às planilhas de todos os custos e gastos feitos pela Copasa.

Questão de Ordem

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, solicito a recomposição do quórum ou o

encerramento, de plano, desta reunião, tendo em vista que não há quórum para a

continuação dos trabalhos.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que

proceda à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Hely Tarqüínio) - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 36 Deputados. Portanto, há quórum

para a continuação dos trabalhos. Em discussão, a indicação. Com a palavra, para

discutir, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva* - Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana;

Deputados e Deputadas; confesso a todos que não ocuparia a tribuna para discutir a

proposta que estamos analisando, a indicação do Octávio Elísio. O orador que me

antecedeu se manifestou durante 10 minutos, para nada falar sobre o nome indicado,

preferindo abordar as questões da Copasa, as ações contra a Copasa, o mau

funcionamento da empresa, o mesmo estilo que usou por ocasião da sabatina dos

ilustres indicados para ocuparem os cargos de Diretores da agência reguladora.

Quero deixar claro que não estamos discutindo as ações da Copasa. Isso ocorreu

durante a tramitação do projeto aprovado por esta Casa e sancionado pelo

Governador. Agora estamos discutindo e vamos aprovar os nomes de pessoas

conceituadas, idôneas, indicadas pelo Governador para ocuparem os cargos de
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Diretores da agência reguladora. Neste momento, ao contrário do que fez o meu

antecessor, quero encaminhar favoravelmente o nome do Dr. Octávio Elísio, ex-

Secretário Adjunto de Ciência e Tecnologia, ex-Diretor da Fapemig, ex-Deputado

Federal, pessoa do mais alto respeito e conhecedor da estrutura da ciência e da

tecnologia.

O Dr. Octávio Elísio - é bom que se diga, para quem ainda não tem o prazer de

conhecê-lo - vem, durante sua trajetória, sua vida política, prestando relevantes

serviços ao Estado e, como já provou pelo seu conhecimento, pelo seu conteúdo

como bom administrador, certamente corresponderá à confiança do nosso

Governador, para ser Diretor da agência reguladora. Nas outras indicações, não

debateremos e ouviremos a respeito de ações relativas à Copasa. Não estamos

discutindo a gestão da Copasa, estamos discutindo nomes que comporão a diretoria

da agência reguladora. Não podemos, em momento algum, fugir ao Regimento.

Temos mais dois nomes, e já vou encaminhar favoravelmente ao Dr. Maurício Fortini,

que esteve conosco sendo sabatinado, assim como o caríssimo amigo Dr. Teodoro

Lamounier, ex-Presidente da Cohab, que tantos serviços prestou a Minas Gerais.

Temos pressa para indicar os nomes. Particularmente, gostaria, com certeza, de que

também neste momento, nesta noite, pudéssemos indicar o nome dos sabatinados,

porque a agência reguladora tem pressa. Aprovamos um projeto de grande

importância para todos, e certamente, após as sabatinas, teremos as respectivas

nomeações, para que os aprovados nesta noite possam cumprir sua missão,

delegada pelos Deputados. Esperamos a inteligência, a responsabilidade, o

conhecimento de causa. E tenho absoluta certeza de que tanto o Dr. Octávio Elísio

quanto os outros sabatinados, sobre os quais também se discutirá aqui, merecerão

de todos os parlamentares o voto de aprovação deste Parlamento. Muito obrigado,

Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Em discussão, a indicação. Com a palavra, para discutir, o

Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes* - Primeiramente, Sr. Presidente, gostaria de afirmar

aqui a posição da nossa Bancada. Conhecemos o histórico de alguns dos indicados

pelo Governador, como o Dr. Octávio Elísio Alves de Brito, um homem com muita
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experiência na área, assim como o Dr. Teodoro Alves Lamounier. Esperamos que, de

fato, esses indicados cumpram o papel de fazer com que essa agência venha

defender os interesses da população, principalmente dos mais pobres, aqueles que

necessitam de uma regulação melhor, de taxas menores; que não seja apenas mais

uma agência como as tantas que foram criadas no governo Fernando Henrique

Cardoso, que só se reúnem para aumentar as tarifas.

Esperamos que essa agência, cumpra seu papel na regulação e no gerenciamento,

de forma justa e correta, e não seja apenas uma agência homologadora de pedidos

de aumento de tarifa. Estamos, de certa forma, satisfeitos com os nomes indicados.

Já conheço o Dr. Octávio e o Dr. Teodoro, pessoas com qualificação para exercer a

função e que, com seus currículos, podem desempenhar um grande papel de defesa

da sociedade no que se refere às inúmeras tarifas criadas. Esperamos que não

aconteça com essa agência o mesmo que hoje acontece com os órgãos ambientais

de Minas, que fazem uma discriminação terrível contra a região mais pobre do

Estado, com multas abusivas no Norte de Minas. A Copasa, hoje, é responsável pela

distribuição de água no Jaíba, e essa agência terá o papel importante de julgar a

necessidade do aumento da tarifa de água. A maior tarifa é a da Copasa, e

esperamos que essa agência faça um levantamento completo com o objetivo de

verificar se estamos pagando um preço justo pela água, se podemos pedir redução

de tarifa. Isso é o que temos a discutir e isso é o que esperamos. Não queremos uma

agência homologatória de aumentos de tarifas, como tem acontecido com várias

delas - por exemplo, a Anac, que fecha os olhos para os aumentos abusivos das

passagens aéreas. Para se ter uma ideia, Sr. Presidente, estamos pagando,

dependendo do horário, R$600,00...

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Deputado que se mantenha na

discussão do assunto: a indicação do Sr. Octávio Elísio.

O Deputado Paulo Guedes* - Mas não estou saindo do tema. Estou falando das

agências.

O Sr. Presidente - V. Exa. já está na aviação.

O Deputado Paulo Guedes* - Estou falando das agências de aviação para fazer um

contraponto, mostrando o que acontece hoje com as tarifas de Montes Claros para
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Belo Horizonte. Hoje pagamos R$59,00 para ir a São Paulo e R$600,00 para ir a

Montes Claros. Nesse ponto, temos que discutir o papel das agências, e esperamos

que essa agência que regulará as tarifas de água e esgoto venha, de fato, defender o

consumidor, e não puni-lo, como acontece atualmente com outras agências

reguladoras criadas no Brasil.

Portanto, fica aqui essa expectativa, não é, Padre João? De certa forma, fomos a

favor do projeto e estamos de acordo com os nomes indicados. Ainda não conheço o

Dr. Antônio Maurício, não tenho informações sobre ele e, por isso, não tecerei

comentários a seu respeito; mas gostaria de dizer que o que a sociedade espera é

isso: chega de tarifaço. Foram criados tantos impostos, aplicadas tantas multas e

efetuados tantos aumentos que a sociedade agora precisa de um alívio. E essa

agência chega em um momento importante, quando discutimos o aumento das tarifas

em Minas Gerais. A Aneel andou autorizando vários aumentos da conta da Cemig.

Felizmente, no ano passado, pela primeira vez, ela mandou que a Cemig diminuísse

sua conta. Esperamos, então, que essas agências olhem para o povo e não sejam

agências de negócios, como acontece com várias delas, que vêm aumentar a

burocracia e as despesas, punindo, de certa forma, o consumidor. A agência é criada

com uma finalidade, e as pessoas, ao assumirem seus cargos, fazem o que mandam

os governos, as companhias e o mercado, deixando de olhar para a sociedade, para

as pessoas, que são o objetivo para o qual foram criadas.

Fica aqui, portanto, o nosso manifesto e o nosso apoio a esses nomes aqui

apresentados; mas, a princípio, queremos ressaltar que esperamos deles uma

postura diferenciada e correta, de homens de bem, de homens de sociedade, que

façam a defesa das pessoas mais carentes e não apenas desempenhem o papel

homologatório quando do aumento de tarifa, que é o que vem acontecendo com

várias agências no Brasil. Muito obrigado.

Questão de Ordem

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, observando, de plano, a falta de

quórum, gostaria de pedir o encerramento da reunião.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a
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continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 9, às 9 e às 20 horas, nos termos

do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a

ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 67ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/9/2009

Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª

Fase: Discussão e Votação de Indicações: Indicação, feita pelo Governador do

Estado, do nome 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 -; discurso do Deputado Padre

João; questão de ordem; chamada para recomposição de quórum; inexistência de

quórum para a continuação dos trabalhos - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - Dinis Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento

Rodrigues - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Ana Maria Resende - Antônio

Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Braulio Braz - Carlos Gomes -

Carlos Mosconi - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Deiró Marra - Délio Malheiros -

Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elmiro

Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira

- Gustavo Valadares - Inácio Franco - 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 - Pinduca Ferreira -

Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis -

Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Walter Tosta

- Wander Borges - Zé Maia.

Abertura
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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)

1ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª Parte da reunião, em sua 1ª Fase, com a apreciação de pareceres, requerimentos

e indicações.

Discussão e Votação de Indicações

O Sr. Presidente - Indicação, feita pelo Governador do Estado, do nome 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. A Comissão Especial opina pela aprovação do nome. Continua

em discussão a indicação. Com a palavra, para discuti-la, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João* - Sr. Presidente, nobres colegas Deputados e Deputadas,

mais uma vez discutimos essa indicação. Fizemos várias discussões, nas sabatinas

da Comissão, em relação aos Diretores da Agência Reguladora. Pudemos perceber,

na sabatina do Sr. Antônio Maurício Fortini, que, talvez, sua atuação e experiência na

vida pública sejam nos bastidores. Ele não nos demonstrou atividade pública, relação

com o povo, a comunidade. Esperamos dessa Agência interação permanente com os

usuários das empresas que estiverem sujeitas a sua regulação.

Uma das empresas que prestam serviços de abastecimento de água e tratamento

de esgoto é a Copasa. Conheço, há mais tempo, o Dr. Octávio Elísio, pessoa com

vivência em atividades públicas, que sempre demonstrou competência e maior

interação. Conheci-o cuidando do patrimônio histórico. Tive a oportunidade de dizer a

ele da missão importante que passará a exercer: o zelo pelo patrimônio natural.



____________________________________________________________________________
705

Sentimos firmeza na competência do Octávio Elísio. Confiaremos a ele essa

responsabilidade. Esperamos que essa Agência possa acompanhar de perto a

qualidade do serviço de água, como também a do tratamento de esgoto. Disse ao

Octávio Elísio que, se cuidaram do patrimônio histórico, devem cuidar também do

nosso maior patrimônio, que são os mananciais. É inconcebível a Copasa, que é uma

empresa também pública, lançar esgoto nos nossos rios. Ela não faz tratamento de

esgoto. A Agência é responsável pela regulação de água e esgoto apenas,

infelizmente.

Como membro da Bancada, acolhemos, com bons olhos, esse projeto do

Governador, na esperança de transformar essa Agência, que era de água e esgoto,

em uma agência de saneamento. Infelizmente, foram em vão nossos esforços e as

emendas apresentadas para aprimorar o projeto. A Copasa está em dívida conosco.

Confiamos nesses serviços. Por isso, dependemos da eficiência e da atuação do

Octávio Elísio, da atuação do Teodoro Alves Lamounier, a quem conheço há mais

tempo. Conheço seu trabalho no serviço público. Ele sempre demonstrou eficiência e

competência. Ele é conhecedor de diversas áreas da administração pública, embora

não tenha trabalhado nessa área específica de saneamento. Mas a pessoa, tendo

bom senso e disponibilidade para ouvir a sociedade, sobretudo os usuários, com

certeza poderá prestar um grande serviço.

O que esperamos dessas pessoas, embora sejam indicadas pelo Governador, é

que possam atender à sociedade. Embora tenham filiação partidária, isso não é

impedimento. Fiz questão de perguntar-lhes se eram dirigentes partidários. Não o

são, mas são filiados. Isso não é impedimento. A filiação partidária é um direito do

cidadão e uma forma de servir à sociedade. Entendo que o partido político é o

instrumento mais eficiente para a pessoa dar sua contribuição na transformação da

sociedade. Então, o que esperamos é que eles possam, de fato, fazer uma agência

de Estado. Uma agência de Estado será um instrumento a serviço de todo o povo e,

sobretudo, dará uma atenção especial aos usuários. Sabemos que qualquer outra

empresa pode se submeter à regulamentação dessa Agência, mas quem já nasce

sob essa regulação é a Copasa. Em muitos lugares, o serviço é caro, a qualidade do

serviço de abastecimento é precária, e o tratamento do esgoto é inexistente. Saúdo o
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esforço do Gilmar e do Sirlei em Oliveira. Foram dois grandes batalhadores.

Conhecedores do serviço da Copasa e do alto custo, eles fizeram um movimento

para que ali o serviço continuasse em nível municipal. É uma grande vitória da

comunidade, e esperamos que possam aprimorar o serviço em nível municipal,

inclusive com o tratamento de esgoto. Se aprovadas as indicações de Octávio Elísio,

que conheço há mais tempo, de Teodoro Lamounier e de Antônio Fortini, nosso

desejo é que tenham um grande zelo pelos nossos mananciais. É uma vergonha uma

empresa do porte da Copasa simplesmente jogar o esgoto nos rios. Neste final de

semana, passei por mais de 12 Municípios, e é uma coisa triste a situação do próprio

Lago de Furnas ou mesmo das cidades do entorno. Em Campos Gerais e em vários

Municípios da região, o esgoto é lançado nos lagos. É algo realmente triste. É um

grande crime e um péssimo exemplo de uma empresa pública.

Vamos votar e aprovar esses nomes, mas esperamos deles eficiência e, o mais

importante, consciência para, como homens públicos, jamais se tornarem reféns da

direção da Copasa nem do governo, que os indicou, e para estarem a serviço do

Estado. E, assim sendo, a prioridade é a qualidade do serviço ao povo mineiro no que

se refere ao abastecimento de água. É, principalmente, uma provocação às empresas

para que recolham e tratem o esgoto.

É muito importante acompanharmos de perto e analisarmos o currículo de cada um,

sobretudo para quem não teve oportunidade de participar da sabatina. Por essa

razão, seria bom que houvesse mais parlamentares presentes em Plenário.

Questão de Ordem

O Deputado Padre João - O que observo é que não temos quórum sequer para dar

continuação à reunião. Solicito, então, Sr. Presidente, o encerramento, de plano, dos

nossos trabalhos.

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância das matérias constantes na pauta,

a Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados para

a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Hely Tarqüínio) - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 12 Deputados. Portanto, não há

quórum para a continuação dos trabalhos.
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Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, desconvocando a extraordinária

de hoje, às 20 horas, e convocando as Deputadas e os Deputados para a ordinária de

hoje, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE PARTICIPAÇÃO

POPULAR E DE TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 26/6/2008

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Eros Biondini e

Carlin Moura, membros da Comissão de Participação Popular, e o Deputado Eros

Biondini (substituindo o Deputado Juninho Araújo, por indicação da Liderança do

BSD), membro da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Carlin Moura, declara aberta a

reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dá-a por aprovada e solicita

aos membros da Comissão presentes que a subscrevam. A Presidência informa que

a reunião se destina a discutir, em audiência pública, questões relativas ao sistema

de transporte de Belo Horizonte. Registra-se as presenças dos Deputados João Leite

e Weliton Prado. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir as Sras.

Mônica Siebler Gomes, técnica dos Sindicatos das Empresas de Transporte,

representando Rubens Lessa Carvalho, Presidente do Sindicato das Empresas de

Transporte de Passageiros Metropolitano; Célia Macieira, Assessora Técnica da

Diretoria, representando Iraci de Assis Cunha, Presidente do Sindicato das Empresas

de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte; e o Sr. Célio Freitas, Coordenador

de Projetos Especiais, representando Ricardo Mendanha Ladeira, Diretor-Presidente

da BHTRANS, que são convidados a tomar assento à mesa. O Deputado Carlin

Moura passa a Presidência da Comissão ao Deputado Eros Biondini, que na

oportunidade, como 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. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
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presença dos parlamentares, dos convidados, convoca os membros da Comissão

para a próxima reunião conjunta destas Comissões, conforme edital a ser publicado,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de setembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura - Domingos Sávio - Gustavo Valadares -

Rêmolo Aloise - Doutor Rinaldo - Neider Moreira - Antônio Carlos Arantes.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 25/8/2009

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Padre João, Ronaldo Magalhães e Sebastião Costa, membros da supracitada

Comissão. Está presente, também, o Deputado Sávio Souza Cruz. 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 comunica o recebimento

da seguinte correspondência: ofício do Sr. Humberto Candeias Cavalcanti, Diretor-

Geral do IEF, publicado no “Diário do Legislativo” de 20/8/2009. O Presidente acusa o

recebimento das seguintes proposições, das quais designou os relatores citados a

seguir: Projetos de Lei nºs 3.619, 3.628, 3.636, 3.640, 3.644 e 3.647/2009 (Deputado

Sebastião Costa); 3.620, 3.621, 3.632, 3.635 e 3.639/2009 (Deputado Delvito Alves);

3.622, 3.623, 3.631, 3.642, 3.645 e 3.651/2009 (Deputado Gilberto Abramo); 3.624,

3.634, 3.638, 3.646 e 3.648/2009 (Deputado Padre João); 3.625, 3.627 e 3.641/2009

(Deputado Chico Uejo); 3.626, 3.633, 3.643, 3.650 e 3.652/2009 (Deputado Ronaldo

Magalhães) e avoca a si a relatoria dos Projetos de Lei nºs 3.629, 3.630, 3.637, 3.649

e 3.653/2009. 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. Os Projetos de Lei nºs 3.017 e 3.362/2009 são retirados de pauta,

atendendo a requerimentos, respectivamente, dos Deputados Ronaldo Magalhães e

Delvito Alves, aprovados pela Comissão. Após discussão e votação, são aprovados,

cada um por sua vez, os pareceres pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
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no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 3.439 e 3.553/2009, ambos na forma do

Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 3.521 e 3.528/2009, este na

forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Sebastião Costa); 3.542/2009 (relator:

Deputado Delvito Alves); e 3.588/2009 na forma do Substitutivo nº 1 (relator:

Deputado Gilberto Abramo). São convertidos em diligência à Corregedoria do

Tribunal de Justiça de Minas Gerais o Projeto de Lei nº 3.510/2009 (relator: Deputado

Sebastião Costa); à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag - os

Projetos de Lei nºs 3.544, 3.547/2009 (relator: Deputado Sebastião Costa, o primeiro

em virtude de redistribuição) e 3.591/2009 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); e

à Seplag e ao Prefeito de Belo Horizonte o Projeto de Lei nº 3.540/2009 (relator:

Deputado Dalmo Ribeiro Silva). Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela

antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

3.554/2009 (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,

constitucionalidade e legalidade dos Projetos de Lei nºs 1.731/2007 com a Emenda nº

1 (relator: Deputado Sebastião Costa, em virtude de redistribuição); 2.914/2008,

3.539/2009, este com Emenda nº 1, 3.572, 3.584 e 3.585/2009 (relator: Deputado

Sebastião Costa); 2.261/2008, 3.419, 3.525, 3.552, 3.556, 3.577, 3.594, 3.596 e

3.612/2009 (relator: Deputado Delvito Alves); 2.668/2008, 3.524, 3.535, 3.561, 3.562,

3.570 e 3.574/2009 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em virtude de

redistribuição); 3.560 e 3.589/2009, com a Emenda nº 1, e 3.534, 3.579 e 3.599/2009

(relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 2.977, 3.538 e 3.578/2009, com a Emenda nº

1, e 3.536, 3.568, 3.581 e 3.597/2009 (relator: Deputado Gilberto Abramo); 3.601,

3.529 e 3.357, com a Emenda nº 1, e 3.357, 3.493, 3.526, 3.564, 3.580 e 3.598

(relator: Deputado Padre João); 3.618/2009 e 3.593, com a Emenda nº 1, e 3.478,

3.527, 3.565 e 3.603 (relator: Deputado Ronaldo Magalhães). Após discussão e

votação, é aprovado o parecer pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade, em turno único, do Projeto de Lei nº 3.567/2009 (relator: Deputado

Gilberto Abramo). O Projeto de Lei nº 3.606/2009 é retirado de pauta por falta de
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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 os requerimentos em

que se solicita sejam baixados em diligência à Seplag os Projetos de Lei nºs 3.466,

3.559, 3.590 e 3.616/2009; ao autor os Projetos de Lei nºs 3.563, 3.576, 3.592, 3.602,

3.605 e 3.617/2009; ao DER - MG - os Projetos de Lei nºs 3.587 e 3.607/2009; e à

Secretaria de Estado de Educação o Projeto de Lei nº 3.582/2009. Submetido a

votação, é aprovado requerimento do Deputado Gilberto Abramo em que solicita seja

realizada audiência pública destinada a debater a autonomia funcional e

administrativa da Defensoria Pública do 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, 1º de setembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo - Délio Malheiros - Padre João.

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 26/8/2009

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Elmiro

Nascimento, Adelmo Carneiro Leão (substituindo a Deputada Cecília Ferramenta, por

indicação da Liderança do PT) e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo o Deputado Walter

Tosta, por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Elmiro Nascimento, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

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

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

o recebimento de correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na data

mencionada entre parênteses: convite do Cerimonial do Gabinete do Ministro do

Trabalho e Emprego (14/8/2009). O Presidente acusa o recebimento das seguintes

proposições, das quais designou como relatores os Deputados citados a seguir:
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Projetos de Lei nºs 3.351/2009, em 2º turno, 3.506/2009, em 1º turno, 3.327, 3.343,

3.498, 3.512, 3.532, 3.541 e 3.543/2009, em turno único (Deputado Walter Tosta);

3.352/2009, em 2º turno, e 3.382/2009, em 1º turno (Deputada Rosângela Reis).

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após

discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela

aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.352/2009 (relator: Deputado Adelmo

Carneiro Leão, em virtude de redistribuição); e pela aprovação, no 1º turno, do

Projeto de Lei nº 359/2007 com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de

Constituição e Justiça (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em virtude de

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

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

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs

4.336, 4.352, 4.363, 4.366 e 4.376/2009. Submetidos a discussão e votação, cada um

por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs

3.207, 3.395 e 3.397/2009. Registra-se, neste momento, a presença do Deputado

Ivair Nogueira. 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 em

que solicita seja realizada audiência pública para discutir a situação dos contratados

da Fhemig; Délio Malheiros em que solicita seja realizada audiência pública para

debater a recente contratação de cerca de 2.500 estagiários pela Caixa Econômica

Federal, em detrimento da convocação dos concursados recentemente aprovados;

Carlos Gomes em que solicita seja realizada audiência pública no Município de São

Tomé das Letras para discutir a situação das mineradoras e cooperativas de

produtores de pedras de quartzito no Sul de Minas, a atuação da Delegacia Regional

do Trabalho no cumprimento de seus deveres, exigindo desse setor comportamento

igual ao dos grandes conglomerados mineradores, e a inexistência de linhas de

crédito para o desenvolvimento do referido setor; Rosângela Reis em que solicita seja

realizado debate público para discutir com entidades do terceiro setor, governo e

empresários questões relativas ao voluntariado como política social transformadora.
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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, 9 de setembro de 2009.

Rosângela Reis, Presidente - Ivair Nogueira - Elmiro Nascimento - Adelmo Carneiro

Leão.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 1º/9/2009

Às 10h14min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Carlos Pimenta e Fahim Sawan, membros da supracitada Comissão. Estão

presentes, também, os Deputados Adelmo Carneiro Leão, Hely Tarqüínio e Alencar

da Silveira Jr. 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 debater o Projeto de Lei nº 3.035/2009, que

dispõe sobre proibição de consumo de produtos derivados do tabaco em recintos

coletivos e fechados e dá outras providências, e a discutir e votar proposições da

Comissão. O Presidente acusa o recebimento da seguinte proposição, para a qual

designou o relator citado a seguir: Projeto de Lei nº 3.601/2009 em turno único

(Deputado Carlos Pimenta). A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para

ouvir os Srs. Edilson Correia de Moura, médico pneumologista, clínico e sanitarista e

Coordenador do Programa de Pneumologia Sanitária da Secretaria de Saúde,

representando o Sr. Marcus Vinícius Caetano Pestana da Silva, Secretário de Saúde;

Adriana Gomes Carneiro, Presidente da Comissão de Controle do Tabagismo,

Alcoolismo e Uso de Outras Drogas da Associação Médica de Minas Gerais; Tadahiro

Tsubouchi, advogado e Assessor Jurídico do Colegiado dos Secretários Municipais

de Saúde de Minas Gerais; Murilo Cautiero Abi-Acl, assessor jurídico, representando

o Sr. Paulo César Marcondes Pedrosa, Diretor-Presidente do Sindicato de Hotéis,

Restaurantes, Bares e Similares de BH e Região Metropolitana; Aloísio Andrade,

Presidente do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas da Secretaria de Estado
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de Esportes e da Juventude; Sras. Maria das Graças Rodrigues de Oliveira e Janaína

Guimarães de Araújo, médicas e membro da Comissão de Controle do Tabagismo,

Alcoolismo e Uso de Outras Drogas da Associação Médica de Minas Gerais, que são

convidados a tomar assento à mesa. A seguir, fazem uso da palavra os Deputados

Carlos Mosconi, Carlos Pimenta e Adelmo Carneiro Leão, coautores do requerimento

que deu origem ao debate. Logo após, a Presidência passa a palavra aos

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

discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do

público em geral, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião

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

Sala das Comissões, 2 de setembro de 2009.

Carlos Mosconi, Presidente - Fahim Sawan - Doutor Rinaldo - Ruy Muniz - Alencar

da Silveira Jr..

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE AS INDICAÇÕES 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 -, EM

1º/9/2009

Às 15h11min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fahim Sawan,

Getúlio Neiva, Carlos Mosconi, Fábio Avelar e Padre João, membros da supracitada

Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Ademir Lucas, Adelmo Carneiro

Leão, Sebastião Costa, Dalmo Ribeiro Silva, Gustavo Valadares, Weliton Prado, Zé

Maia e Lafayette de Andrada. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado

Fahim Sawan, 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 proceder à arguição pública dos

indicados aos cargos de Diretor da Arsae-MG, que obedecerá à seguinte ordem: Srs.

Antônio Maurício Fortini, Teodoro Alves Lamounier e Octávio Elísio Alves de Brito.

Neste momento, registram-se as presenças dos Srs. Sebastião Navarro Vieira Filho,
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Presidente da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - Cohab -, e

Dilzon Melo, Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana. O

Presidente passa a palavra aos indicados, na ordem supracitada, os quais, cada um

por sua vez, fazem suas considerações iniciais e são sabatinados pelos

parlamentares. Encerrada a fase de arguição pública, o Presidente passa a palavra

ao relator da Indicação nº 27/2009, Deputado Carlos Mosconi, o qual apresenta seu

parecer, que conclui pela aptidão do Sr. Octávio Elísio Alves de Brito. Após discussão

e votação, o parecer é aprovado. Ato contínuo, a Presidência passa a palavra ao

relator das Indicações nºs 28 e 29/2009, Deputado Fábio Avelar, o qual apresenta

seus pareceres que concluem pela aptidão dos Srs. Antônio Maurício Fortini e

Teodoro Alves Lamounier, respectivamente. Após discussão e votação, cada um por

sua vez, são aprovados os pareceres. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos da Comissão.

Sala das Comissões, 1º de setembro de 2009.

Fahim Sawan, Presidente - Carlos Mosconi - Padre João - Getúlio Neiva - Fábio

Avelar.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 19.230, EM

2/9/2009

Às 9h36min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Lafayette de

Andrada, Duarte Bechir (substituindo o Deputado Zé Maia, por indicação da

Liderança do BSD) e Inácio Franco (substituindo o Deputado Juarez Távora, por

indicação da Liderança do BPS), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Lafayette de Andrada, 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. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela
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manutenção do Veto Parcial à Proposição de Lei nº 19.230/2009 (relator: Deputado

Lafayette de Andrada). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos da

Comissão.

Sala das Comissões, 2 de setembro de 2009.

Lafayette de Andrada, Presidente - Duarte Bechir - Inácio Franco.

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/9/2009

Às 9h37min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Doutor Rinaldo, Fahim Sawan e Alencar da Silveira Jr. (substituindo o Deputado

Carlos Pimenta, por indicação da Liderança do PDT), membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Carlos Mosconi,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado

Fahim Sawan, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

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

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

e votar proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte

correspondência: ofícios das Comissões de Fiscalização Financeira e Orçamentária e

de Participação Popular, encaminhando relatório da audiência pública de

monitoramento do PPAG 2008 - 2011, exercício 2009, no período de janeiro a abril; e

do Sr. Armando Fortunato Filho, encaminhando o relatório final da Comissão Especial

de Inquérito - CEI -, referente à irregularidade na utilização de recursos públicos

destinados ao Hospital Regional do Sul de Minas, Varginha- HRSM. A Presidência

solicita à Consultoria que analise os documentos. 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 Substitutivo nº 1 ao vencido no 1º turno, no 2º

turno, do Projeto de Lei nº 3.035/2009 (relator: Deputado Fahim Sawan). Nesse

momento, registra-se a presença do Deputado Ruy Muniz. 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
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um por sua vez, em turno único, os Projetos de Lei nºs 2.928/2008 com a Emenda nº

1, da Comissão de Constituição e Justiça, e 3.488/2009, que receberam parecer por

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

Requerimentos nºs 4.375, 4.381, 4.412, 4.473/2009. 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 o requerimento do Deputado Délio Malheiros

em que solicita seja realizada audiência pública para debater a suspensão de

transplantes no Hospital das Clínicas da UFMG, devido a impasses dessa instituição

com o SUS (anexado ao requerimento do Deputado Carlos Mosconi). Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Carlos

Mosconi em que solicita seja realizada audiência pública para debater a surdez em

recém-nascidos e a possibilidade de se fazer a triagem auditiva neonatal para se

identificar a surdez; Fahim Sawan em que solicita a realização de audiência pública

para debater o avanço da gripe influenza A (H1N1) no Estado; Doutor Rinaldo em que

solicita seja realizada audiência pública para discutir a situação da anemia falciforme

no Estado; Ruy Muniz em que solicita seja realizada visita ao Secretário de Estado de

Saúde, para solicitar a continuação do tratamento de radioterapia dos pacientes com

câncer, no Município de Governador Valadares; Délio Malheiros em que solicita seja

realizada audiência pública para debater a Resolução nº 195/2009, da Agência

Nacional de Saúde - ANS -, que, entre outras coisas, impede as associações sem fins

lucrativos de intermediar planos de saúde coletivo; e Célio Moreira em que solicita

seja realizada audiência pública para discutir a possibilidade de redução da carga

tributária de produtos e insumos que beneficiam pessoas portadoras de diabetes.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de setembro de 2009.

Carlos Mosconi, Presidente - Fahim Sawan - Antônio Genaro.

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 2/9/2009
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Às 10h42min, 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 da Deputada Gláucia

Brandão, dispensa a leitura da ata da reunião 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 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

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

apreciação do Plenário. Retira-se da reunião o Deputado Deiró Marra. Registra-se a

presença do Deputado Carlin Moura. Na fase de discussão do parecer da relatora,

Deputada Gláucia Brandão, que opina pela aprovação do Projeto de Lei nº

2.997/2009 na forma do Substitutivo nº 2, no 1º turno, o Presidente defere o pedido

de vista do Deputado Carlin Moura. O Projeto de Lei nº 3.202/2009 é retirado da

pauta, atendendo-se a requerimento da Deputada Gláucia Brandão, aprovado pela

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

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

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs

4.429; 4.433; 4.450; 4.458 e 4.459/2009. 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, 9 de setembro de 2009.

Ruy Muniz, Presidente - Carlin Moura - Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nª 19.219, EM

2/9/2009

Às 14h22min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas Ana Maria

Resende e Gláucia Brandão e o Deputado Tenente Lúcio, 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
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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 o Parecer sobre o Veto Total à

Proposição de Lei nº 19.219, que institui a Política Estadual do Livro. 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 manutenção, em turno único, do Veto Parcial à

Proposição de Lei nº 19.219 (relatora: Deputada Gláucia Brandão). Cumprida a

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos da Comissão.

Sala das Comissões, 2 de setembro de 2009.

Ana Maria Resende, Presidente - Gláucia Brandão - Tenente Lúcio.

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/9/2009

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ronaldo

Magalhães, Dimas Fabiano e Ademir Lucas, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ronaldo Magalhães, 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 de redação final e acusa o

recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados

a seguir: Projetos de Lei nºs 1.857/2007, 2.715/2008, 2.984, 3.423, 3.433 e

3.520/2009 (Deputado Dimas Fabiano); 3.444, 3.445, 3.448, 3.452, 3.465, e

3.519/2009 (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 1.857/2007,

2.715/2008, 2.984 e 3.520/2009 (relator: Deputado Dimas Fabiano). 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
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aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei

nºs 3.423 e 3.433/2009 (relator: Deputado Dimas Fabiano); 3.444, 3.445, 3.448,

3.452, 3.465 e 3.519/2009 (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, 9 de setembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas - Ronaldo Magalhães.

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 2/9/2009

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ademir Lucas,

Wander Borges e Carlos Gomes (substituindo a Deputada Cecília Ferramenta, por

indicação da Liderança do PT), membros da supracitada Comissão. Estão presentes,

também, os Deputados Fábio Avelar e Sargento Rodrigues. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Ademir Lucas, 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 a discutir e votar proposições da Comissão.

A seguir, acusa o recebimento dos Projetos de Lei nºs 2.668/2008 e 3.562/2009, para

os quais designou como relatora a Deputada Cecília Ferramenta. 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 4.425 a 4.428, 4.449 e 4.466/2009. 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 seja realizada

reunião de audiência pública destinada a debater as obras e a atuação da Companhia

de Saneamento de Minas Gerais - Copasa-MG - no Município de Ribeirão das Neves,

em especial, no Bairro Veneza; Dalmo Ribeiro Silva em que solicita seja realizada
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reunião de audiência pública para debater a liberação de linha de crédito oferecida

pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG - em favor dos Municípios

mineiros, autorizada pelo Conselho Monetário Nacional mediante utilização de

recursos do Programa Estadual Novo Somma; Cecília Ferramenta em que solicita a

participação desta Comissão na caminhada do Movimento pela Duplicação da BR-

381, no próximo dia 14/9, saindo da Assembleia Legislativa até a sede do DNIT-MG,

com o objetivo de acelerar o processo de duplicação da referida rodovia; Sargento

Rodrigues em que solicita seja realizada reunião de audiência pública no Município

de Pedro Leopoldo com a finalidade de debater a extração da pedra lagoa santa, o

destino dos resíduos a serem retirados do dique da Lagoa do Sumidouro, bem como

o preço pago pela desapropriação dos terrenos, em virtude do decreto de

preservação do Parque do Sumidouro; e Carlos Gomes em que solicita seja realizada

reunião de audiência pública com a finalidade de debater o Projeto de Lei nº

4.413/2008, de autoria do Poder Executivo Federal. Cumprida a finalidade da reunião,

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

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de setembro de 2009.

Cecília Ferramenta, Presidente - Padre João - Wander Borges.

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/9/2009

Às 15h9min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

os Deputados Domingos Sávio e Sávio Souza Cruz (substituindo o Deputado Getúlio

Neiva, por indicação da Liderança do PMDB), 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 Sávio

Souza Cruz, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada

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

reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão e acusa o recebimento das seguintes proposições, das

quais designou como relatores os Deputados citados a seguir: Projetos de Lei nºs
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3.603/2009 (Deputado Getúlio Neiva); 3.478/2009 (Deputado Paulo Guedes);

3.525/2009 (Deputada Gláucia Brandão); 3.534/2009 (Deputado Vanderlei Miranda) e

3.539/2009 (Deputado Juninho Araújo), 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. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados os Requerimentos nºs 4.432 e 4.437/2009. Submetidos a discussão e

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos

Projetos de Lei nºs 2.859/2008; 3.266, 3.410, 3.428, 3.458 e 3.469/2009. 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 Domingos Sávio em que solicita seja encaminhado ofício ao Secretário de

Estado de Cultura, sugerindo a criação de um programa de incentivo e apoio aos

grupos de Reinado, Gongado e Folia de Reis em Minas Gerais, a exemplo do

programa Bandas de Minas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

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

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

Sala das Comissões, 9 de setembro de 2009.

Gláucia Brandão, Presidente - Carlos Gomes - Getúlio Neiva - Juninho Araújo.

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, “b” a “d”, do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de congratulações com a OAB - Seção Minas Gerais pela comemoração do Dia do

Advogado (Requerimento nº 4.336/2009, do Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com a Cemig pela abertura da 3ª Semana de Tecnologia e

Inovação (Requerimento nº 4.349/2009, do Deputado Duarte Bechir);

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 (Requerimento nº 4.352/2009, do Deputado Duarte

Bechir);

de congratulações com o Núcleo de Trabalho e Integração Social - Nutris - pelo 25º
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aniversário de sua fundação (Requerimento nº 4.363/2009, do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. Eduardo Machado de Faria Tavares por sua posse

como Ouvidor Ambiental da Ouvidoria Geral do Estado (Requerimento nº 4.364/2009,

do Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com o Conselho dos Profissionais de Conservação e Limpeza de

Minas Gerais - Compromig - pelo 3º aniversário de sua fundação (Requerimento nº

4.366/2009, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com a Associação dos Artesãos da Praça Santa Rita de Sabará

pelo 15º aniversário de sua fundação (Requerimento nº 4.367/2009, do Deputado

Wander Borges);

de congratulações com a Lyra Vicentina Aterradense pelo 90º aniversário de sua

fundação (Requerimento nº 4.368/2009, do Deputado Wander Borges);

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 (Requerimento nº 4.374/2009, do Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com o Hospital da Baleia pelo transcurso de seu 65º aniversário

de fundação (Requerimento nº 4.375/2009, do Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com o Conselho Regional de Psicologia - Minas Gerais pela

comemoração do Dia do Psicólogo, no dia 27 de agosto (Requerimento nº

4.381/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de aplauso à comunidade de Passa-Tempo pelos 98 anos de emancipação desse

Município (Requerimento nº 4.394/2009, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso ao Sr. Márcio Ferreira e aos demais membros do Conselho de

Administração da Associação Comercial da Ceasa de Minas Gerais - ACCEASA - por

sua posse nesse Conselho, tendo o primeiro como Presidente (Requerimento nº

4.409/2009, do Deputado Ademir Lucas);

de aplauso ao Sr. Caio Dias Gomide e aos demais membros da diretoria da

Associação Comercial da Ceasa de Minas Gerais - ACCEASA - por sua posse nessa

diretoria, tendo o primeiro como Presidente (Requerimento nº 4.410/2009, do

Deputado Ademir Lucas);
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de congratulações com a Fundação Hemominas por ser considerada referência

nacional e internacional em gestão de política de sangue (Requerimento nº

4.412/2009, do Deputado Duarte Bechir);

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 (Requerimento

nº 4.415/2009, da Comissão de Direitos Humanos);

de congratulações com a comunidade de Manga pelos 86 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 4.425/2009, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Caxambu pelos 108 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 4.426/2009, do Deputado Arlen

Santiago);

de congratulações com a comunidade de São Romão pelos 86 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 4.427/2009, do Deputado Arlen

Santiago);

de congratulações com a comunidade de Francisco Sá pelos 86 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 4.428/2009, do Deputado Arlen

Santiago);

de congratulações com a Escola Estadual Doutor Luiz Pinto de Almeida por ter-se

classificado em 6º lugar, no País, e em 1º, no Estado, no programa de qualidade

Renageste (Requerimento nº 4.429/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Superior Tribunal de Justiça por seus 20 anos de

fundação (Requerimento nº 4.431/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

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 (Requerimento nº 4.432/2009, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso à Escola de Minas de Ouro Preto pelos seus 133 anos de fundação

(Requerimento nº 4.433/2009, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso à V & M Florestal - VMFL - pelos seus 40 anos de fundação

(Requerimento nº 4.434/2009, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais
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pelo lançamento da terceira edição da revista "Elas por Elas" (Requerimento nº

4.436/2009, do Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com a Orquestra Sinfônica da PMMG pelo seu 60º aniversário

de criação (Requerimento nº 4.437/2009, do Deputado Duarte Bechir);

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" (Requerimento nº 4.439/2009, do Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com a comunidade do Município de Espinosa pelo 86º

aniversário de sua emancipação política (Requerimento nº 4.449/2009, do Deputado

Arlen Santiago);

de congratulações com a Universidade Federal de Viçosa pelos 83 anos de sua

fundação (Requerimento nº 4.450/2009, do Deputado Chico Uejo);

de congratulações com o Conselho Estadual da Mulher de Minas Gerais pelo 26º

aniversário de sua criação (Requerimento nº 4.451/2009, do Deputado Duarte

Bechir);

de congratulações com o Sr. Antonio 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

(Requerimento nº 4.452/2009, do Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com o Sr. Carlos Alberto Simões de Tomaz por sua posse como

Juiz Federal Substituto do TRE (Requerimento nº 4.453/2009, do Deputado Duarte

Bechir);

de congratulações com o Sr. José Altivo Brandão Teixeira por sua posse como

Desembargador Substituto do TRE (Requerimento nº 4.454/2009, do Deputado

Duarte Bechir);

de congratulações com o Sr. Ricardo Machado Rabelo por sua posse como

membro efetivo do TRE (Requerimento nº 4.455/2009, do Deputado Duarte Bechir);

de 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 (Requerimento nº 4.456/2009, do Deputado

Duarte Bechir);
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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 (Requerimento nº

4.457/2009, do Deputado Duarte Bechir);

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 o Certificado de Mérito, alusivo a essa

conquista (Requerimento nº 4.458/2009, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com a Escola Municipal Emília de Lima, de Nova Lima, por seu

centenário de fundação (Requerimento nº 4.459/2009, do Deputado Jayro Lessa);

de aplauso à Associação Mineira de Fisioterapeutas pelos 40 anos da profissão no

Brasil (Requerimento nº 4.473/2009, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso à Fábrica de Doces Nilcéa pelos 40 anos de sua fundação

(Requerimento nº 4.474/2009, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso ao Cb. Luciano Marcos Fernandes por ter-se classificado em 2º lugar no

6º Festival Intercontinental de Tae-kwon-do, disputado no Recife, e para disputar o

Campeonato Brasileiro, em Fortaleza (Requerimento nº 4.496/2009, da Comissão de

Educação).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 15 DE SETEMBRO DE 2009

ATAS

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 25/8/2009

Às 15h27min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Vanderlei

Jangrossi, Antônio Carlos Arantes, Carlos Gomes, Chico Uejo e Domingos Sávio,

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

Carneiro Leão. 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 apresentar e discutir a nova tecnologia de

empacotamento de leite UHT, desenvolvida pela DuPont, e comunica o recebimento

do Ofício nº 796/2009, do Sr. José da Silva Soares, Presidente da Emater-MG,

publicado no “Diário do Legislativo” de 20/8/2009. A Presidência acusa o recebimento

do Projeto de Lei nº 3.548/2009, em turno único para o qual designou relator o

Deputado Chico Uejo. O Presidente interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir a

Sra. Adriana Prado Bicalho, especialista em políticas públicas da Delegacia Regional

do Ministério do Desenvolvimento Agrário em Minas Gerais, representando o

Delegado Rogério Correia Moura Baptista; Victor Soares, economista, representando

a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Antônio Carlos de

Souza Lima Neto, Assessor Econômico da Faemg, representando o Presidente

Roberto Simões; Celso Costa Moreira, Diretor Executivo do Sindicato da Indústria de

Laticínios do Estado de Minas Gerais; Daniel Neto, Gestor Comercial da DuPont do

Brasil; Tomé Palhares, Presidente da Associação de Produtores Rurais Integrados de

Minas Gerais; e Júlio César Alves, Presidente da Rede Favela e Periferia de Belo

Horizonte e Região, os quais são convidados a tomar assento à mesa. Os Deputados

Vanderlei Jangrossi, Antônio Carlos Arantes e Chico Uejo, autores do requerimento

que deu origem ao debate, tecem suas considerações iniciais. Logo após, o
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Presidente passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições.

Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas

taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 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 4.361, 4.378, 4.379, 4.393,

4.396 e 4.397/2009. 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 Adelmo Carneiro Leão,

Vanderlei Jangrossi, Antônio Carlos Arantes e Carlos Gomes em que solicitam seja

realizada reunião conjunta desta Comissão e da Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável para debater, em audiência pública, as perspectivas da

agricultura e seus impactos no desenvolvimento e no meio ambiente em Minas

Gerais; Domingos Sávio em que solicita seja realizada audiência pública para discutir

o Projeto de Lei nº 2.771/2009 e suas implicações nas atividades agropastoris no

Estado. 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, 1º de setembro de 2009.

Vanderlei Jangrossi, Presidente - Carlos Gomes - Chico Uejo.

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 26/8/2009

Às 9h11min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Antônio Genaro e Jayro Lessa (substituindo o Deputado Delvito Alves, por indicação

da Liderança do DEM), 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 Antônio Genaro, dispensa a

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

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

apreciar a matéria constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte

correspondência: ofícios da Sra. Liza Prado, Vereadora da Câmara Municipal de
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Uberlândia, solicitando a esta Comissão tomada de providências com relação ao

descaso para com os estabelecimentos prisionais; dos Srs. Fernando Antônio

Junqueira, Juiz de Direito da Comarca de Caxambu, solicitando tomada de

providências quanto ao inquérito policial nº 082/2004, instaurado para apurar fatos

ocorridos em Caxambu, envolvendo o Delegado Seccional de Polícia; Rodrigo de

Castro, Deputado Federal, agradecendo o envio de cópia do manifesto “Por Uma

Nova Lei de Imprensa”, de autoria do jornalista Dídimo Paiva; Paulo Emílio

Gonçalves, Gerente Regional de Assistência Social Centro-Sul, convidando a

Comissão para participar da Plenária Ampliada das Comissões Locais de Assistência

Social Centro-Sul, em 26/8/2009, no Auditório da Secretaria de Administração

Regional Centro-Sul; e de correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na

data mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. Fernando Zardini Antonio,

Procurador-Geral de Justiça; Pedro Luiz Dalcero, Chefe do Gabinete da Casa Civil da

Presidência da República; Paulo de Tarso Morais Filho, Promotor de Justiça; e da

Sra. Raquel Elizabete de Souza Santos, Subsecretária de Desenvolvimento da

Educação Básica (13/8/2009); Rômulo Martins de Freitas, Superintendente Regional

da CEF; Ciro Pedrosa, Deputado Federal; Eduardo Azeredo, Senador da República;

Antônio Andrade, Deputado Federal; Marcos José Mendes de Carvalho, Chefe de

Gabinete da Secretaria de Saúde de Belo Horizonte; Renato César Jardim, Juiz

Auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça (20/8/2009). 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. Após discussão e votação, são

aprovados, cada um por sua vez, o parecer pela aprovação, no 2º turno, do Projeto

de Lei nº 1.175/2007 (relator: Deputado Antônio Genaro, em virtude de

redistribuição); e pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.981/2008 (relator:

Deputado Antônio Genaro). O Deputado Jayro Lessa se ausenta da reunião, e logo

após registra-se a presença do Deputado Gustavo Valadares. Passa-se à 3ª Fase da

2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

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

requerimentos dos Deputados Padre João, em que solicita seja realizada visita à

cadeia pública de Oliveira; Durval Ângelo (6), em que solicita seja encaminhada ao
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Presidente da CEF, ao Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção,

da Controladoria-Geral da União, e à Sra. Giedra Cristina Pinto Moreira, Defensora

Pública da União no Estado de Minas Gerais, cópia das notas taquigráficas das

reuniões realizadas em 6/5, 14/5 e 19/8/2009, para tomada de providências em

relação a denúncia apresentada por mutuários contra a CEF seja encaminhada aos

juízes da 8ª, 11ª, 12ª, 16ª e 22ª Varas Federais de Belo Horizonte, Seção Judiciária

de Minas Gerais, cópia das notas taquigráficas das reuniões realizadas em 6/5, 14/5

e 19/8/2009, para tomada de providências a fim de verificar a possibilidade de

suspensão dos processos de mutuários em que a CEF pede a retomada dos imóveis;

sejam realizadas reunião de audiência pública e visita ao Juiz e à Promotora de

Justiça da Comarca de Medina, para prestar solidariedade a eles, devido aos ataques

sofridos pela decretação da prisão preventiva de sete policiais militares denunciados

pela prática de tortura em Itaobim; seja realizada reunião de audiência pública, com

os convidados que menciona, para discutir o resultado do julgamento do Processo nº

013408093946-2, referente ao crime de homicídio praticado contra o Sr. João Alves

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de setembro de 2009.

Durval Ângelo, Presidente - Vanderlei Miranda - Gláucia Brandão.

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 1º/9/2009

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar,

Sávio Souza Cruz e Gil Pereira, 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 Gil Pereira, dispensa a leitura

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

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

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica

o recebimento da seguinte correspondência: ofícios da Sra. Selma de Moura Braga,
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Presidente da Associação do Patrimônio Histórico, Artístico e Ambiental de Belo Vale,

solicitando a realização de audiência pública para discutir irregularidades que

estariam sendo cometidas por empresas no transporte de minério; e do Sr. Zenaildo

Lima da Fonseca, da Emater-MG, solicitando a realização de seminário sobre as

alterações no Código Florestal. O Presidente acusa o recebimento das seguintes

proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: no 2º turno,

Projetos de Lei nºs 16/2007 (Deputado Fábio Avelar) e 1.731/2007 (Deputado Almir

Paraca); e, em turno único, Projeto de Lei nº 3.593/2009 (Deputado Fábio Avelar).

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

2.883/2008 (relator: Deputado Irani Barbosa) e 3.363/2009 (relator: Deputado Gil

Pereira), que receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 4.364, 4.415 e 4.434/2009. Os

Requerimentos nºs 4.356 e 4.357/2009 são retirados da pauta, atendendo-se a

requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz, aprovado pela Comissão. Submetidos

a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de

Redação Final dos Projetos de Lei nºs 2.943/2008 e 3.373/2009. Passa-se à 3ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições

da Comissão. São recebidos pela Presidência requerimentos dos Deputados Gil

Pereira, em que solicita seja realizada reunião em Montes Claros para, em audiência

pública, debater as consequências, para o Projeto Jaíba e o Norte de Minas, da

equiparação da mata seca à mata atlântica, efetuada em mapa do Instituto Brasileiro

de Geografia e Estatística - IBGE -; Domingos Sávio, em que solicita seja realizada

reunião conjunta com a Comissão de Administração Pública para, em audiência

pública, discutir os problemas no atendimento nas unidades do IEF e do Igam e nas

Suprams, assim como nos demais órgãos que compõem o Sistema Estadual de Meio

Ambiente - Sisema -; Padre João, em que solicita seja realizada reunião para, em

audiência pública, discutir o conteúdo e a aplicação, pelos órgãos ambientais do

Estado, da Lei Federal nº 11.428, de 2006, que dispõe sobre a utilização e proteção

da vegetação nativa do bioma mata atlântica, e do Decreto Federal nº 6.660, de 2008,
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que regulamenta essa lei; a aplicação da Emenda nº 19 ao Projeto de Lei nº

2.771/2008, que dispõe sobre a política florestal e de biodiversidade do Estado; e o

art. 7º da Lei Delegada nº 125, de 2007, que dispõe sobra a estrutura orgânica básica

da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; e Délio Malheiros,

em que solicita seja realizada reunião em Itajubá para, em audiência pública, discutir

os impactos ambientais da extração de areia no Rio Sapucaí, no Município de

Piranguinho, e as irregularidades que nela estariam ocorrendo. Submetidos a

votação, são aprovados requerimentos dos Deputados Fábio Avelar (2), em que

solicita seja encaminhado ao Presidente da Copasa-MG pedido de providências para

que seja agilizada a implantação do projeto de controle de odores na Estação de

Tratamento de Esgotos de Nova Contagem; e seja encaminhado aos Presidentes do

Conselho Estadual de Política Ambiental - Copam - e da Fundação Estadual de Meio

Ambiente - Feam - pedido de providências a fim de que seja adotado parâmetro

técnico para disciplinar a construção de estações de tratamento de esgoto em áreas

densamente povoadas; Almir Paraca (3), em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedido de informações

sobre o processo de regularização ambiental do empreendimento de mineração de

areia da Samitra Mineração e Transporte Ltda. em São José da Lapa; seja

encaminhado à Superintendência Regional de Meio Ambiente Central pedido de

providências para que se verifiquem os níveis de emissão de gases e partículas da

Belocal e da Ical, instaladas em São José da Lapa; e seja realizada visita técnica às

instalações do empreendimento de mineração de areia da Samitra Mineração e

Transporte Ltda. em São José da Lapa; e Rômulo Veneroso, em que solicita seja

realizada reunião para, em audiência pública, debater a questão da qualidade do ar

em 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, 10 de setembro de 2009.

Fábio Avelar, Presidente - Carlos Gomes.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
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DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/9/2009

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo

Valadares, Ivair Nogueira (substituindo o Deputado Adalclever Lopes, por indicação

da Liderança do PMDB) e Lafayette de Andrada (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 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 matéria constante da pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência:

ofício do Sr. José Elcio Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG, justificando a sua

ausência na audiência pública realizada no Município de Montes Claros no dia

27/8/2009; e de correspondência publicada no “Diário do Legislativo” na data

mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. Josué Costa Valadão, Secretário de

Governo de Belo Horizonte; Sebastião Donizete de Souza, Superintendente Regional

do DNIT (13/8/2009); Carlos Antônio Candinho e Fernando de Souza Costa,

respectivamente Presidente da Câmara e Prefeito Municipal de Carangola, e Albino

Neves, Presidente da Abraluz; e da Sra. Dilene Dileu, Presidente da Câmara

Municipal de Governador Valadares (27/8/2009). 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. Após discussão e votação, são

aprovados, cada um por sua vez, o parecer pela aprovação, no 2º turno, do Projeto

de Lei nº 3.005/2009 (relator: Deputado Lafayette de Andrada, em virtude de

redistribuição); e pela rejeição, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.249/2009 (relator:

Deputado Gustavo Valadares). 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 2.810/2008 (relator: Deputado Adlaclever

Lopes), 2.869/2008 (relator: Deputado Irani Barbosa) e 3.499/2009 (relator: Deputado

Djalma Diniz), que receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação,
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cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 4.373, 4.430, 4.435,

4.438, 4.444 e 4.475/2009. 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 Carlin

Moura em que solicita seja realizada reunião de audiência pública desta Comissão

conjuntamente com a Comissão de Participação Popular, no Município de Peçanha,

para discutir o andamento das obras do programa Proacesso e Links Faltantes na

região do Leste mineiro; Gil Pereira em que solicita seja encaminhado ao

Superintendente do DNIT pedido de providências para que seja construída uma

passarela em Barracão, Distrito de Grão Mogol, no trecho da BR-251 que liga

Francisco Sá ao Município de Salinas; Délio Malheiros em que solicita seja realizada

reunião de audiência pública para discutir o projeto elaborado para a construção de

duas novas rodoviárias nesta Capital e as possíveis implicações aos cidadãos belo-

horizontinos; Doutor Viana, Célio Moreira e Carlos Pimenta em que solicitam seja

encaminhado à Polícia Rodoviária Federal pedido de providências para que os

usuários da BR-135 tenham segurança nas paradas dos trechos que se encontram

em obras; Célio Moreira em que solicita seja realizada audiência pública, no

Município de Diamantina, para discutir a atual condição de trafegabilidade da Rodovia

MG-367, que liga Diamantina ao Distrito de Medanha, entre o Km 571 e o Km 580; e

Carlin Moura, Gustavo Valadares, André Quintão, Domingos Sávio, Adalclever Lopes

e Remôlo Aloise em que solicitam seja realizada audiência pública desta Comissão

conjuntamente com a Comissão de Participação Popular para discutir a cobrança de

pedágio ao longo da MG-050 e o cronograma de obras. Cumprida a finalidade da

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

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

os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de setembro de 2009.

Gustavo Valadares, Presidente - Juninho Araújo - João Leite.

ATA DA 24ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

3/9/2009
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Às 9h7min, 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, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, que é dada por aprovada e é

subscrita pelo membro da Comissão presente. A Presidência informa que a reunião

se destina a obter esclarecimentos, em audiência pública, sobre violação de direitos

humanos referente a abuso de autoridade supostamente praticado pelo Ten. Valter

dos Santos contra o Sd. Ailson Ferraz de Brito Júnior, do 26º Batalhão da Polícia

Militar de Itabira. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs.

José Luiz Quadros de Magalhães, professor de Departamento de Direito Público da

Universidade Federal de Minas Gerais; Subten. PM Luiz Gonzaga Ribeiro, Presidente

da Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais - Aspra -;

Cel. QOR Domingos Sávio de Mendonça, Assessor Jurídico da Associação de

Servidores do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar de Minas Gerais - Ascobom -;

Ailson Ferraz de Brito Júnior, Sd. do 26º Batalhão de Polícia Militar, os quais 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.

Registra-se a presença dos Deputados Vanderlei Miranda, Fábio Avelar e 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 dos Deputados Durval Ângelo (3), em que

solicita seja encaminhado ao Prefeito Municipal de Oliveira pedido de providências

para que seja revista a decisão de proibir a realização da Festa do Rosário nesse

Município; seja encaminhado ao Comandante-Geral da PMMG pedido de

providências com vistas à garantia da segurança durante essa festa, programada

para 5/9/2009; seja encaminhado ao Secretário de Saúde e ao Comitê de

Enfrentamento da Gripe Influenza A H1N1 pedido de providências para reverter a

decisão do Prefeito Municipal de Oliveira de proibir a realização desse evento;
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Sargento Rodrigues (2), em que solicita sejam realizadas reuniões de audiência

pública, com os convidados que menciona, para discutir as condições de trabalho e

as mortes dos servidores da segurança pública no exercício das funções ou em razão

delas; e discutir denúncia de irregularidades na escala de serviço dos policiais

militares lotados no 33º Batalhão da Polícia Militar em 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, 9 de setembro de 2009.

Durval Ângelo, Presidente - Vanderlei Miranda - Braulio Braz.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 3/9/2009

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tenente Lúcio,

Eros Biondini 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 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 e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica

o recebimento da seguinte correspondência, publicada no “Diário do Legislativo” na

data mencionada entre parênteses: ofício do Sr. Ramon Tomás Villagra Delgado,

Cônsul-Geral da República Argentina em Belo Horizonte (27/8/2009). O Presidente

acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores

os Deputados citados a seguir: Projetos de Lei nºs 3.251 e 3.577/2009 (Deputado

Carlos Gomes), 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 3.485/2009 (relator: Deputado Antônio Carlos Arantes), que recebeu

parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são

aprovados os Requerimentos nºs 4.374 e 4.474/2009. Submetido a discussão e



____________________________________________________________________________
736

votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 3.423/2009.

Suspende-se a reunião. Reabertos os trabalhos às 9h45min, registra-se a presença

dos Deputados Tenente Lúcio, Fábio Avelar e João Leite (substituindo o Deputado

Eros Biondini, por indicação da Liderança do BSD). Está presente, também, o

Deputado Antônio Júlio. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião

para ouvir os Srs. Rodrigo Senra, Deputado da Província de Córdoba, Argentina, e

Jorge Grasso, Chefe da Delegação da Agência ProCórdoba, que são convidados a

tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra aos convidados para suas

considerações. 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 Eros Biondini, Fábio Avelar e Tenente Lúcio

em que solicitam seja realizada reunião de audiência pública conjuntamente com a

Comissão de Saúde, para debater a realização de eventos culturais e religiosos nos

Municípios do Estado, bem como o grande número de cancelamentos desses

eventos em virtude da pandemia de gripe suína (influenza A-H1N1); e Tenente Lúcio

em que solicita seja realizada reunião de audiência pública no Município de Augusto

de Lima, para discutir as questões relacionadas ao desenvolvimento turístico da

região, em especial do Circuito Turístico Serra do Cabral e dos demais circuitos da

região Norte e Noroeste do 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, 10 de setembro de 2009.

Tenente Lúcio, Presidente - Carlos Gomes - Fábio Avelar.

ATA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

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

3/9/2009

Às 10h4min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Leite,

Tenente Lúcio e Padre João (substituindo a Deputada Maria Tereza Lara, por

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

regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e, em virtude
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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 e

votar proposições da Comissão. Registra-se a presença do Deputado Fábio Avelar

(substituindo o Deputado Rômulo Veneroso, por indicação da Liderança do BPS).

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 a

participação da Comissão na audiência pública a ser realizada pela Câmara Municipal

de Itajubá, no dia 4/9/2009, para debater o toque de recolher para menores; dos

Deputados João Leite, Rômulo Veneroso e Ruy Muniz (8) em que solicitam seja

encaminhado ao Ministro de Estado da Justiça pedido de providências para que

aumente o quadro de pessoal da Polícia Rodoviária Federal na Região Norte de

Minas Gerais; seja encaminhado ao Procurador-Chefe da Defensoria Pública

Estadual pedido de providências para que amplie o quadro de Defensores do órgão,

assegurando a lotação em quantidade condizente com as necessidades do serviço

nos Municípios em que se localizam unidades prisionais, em especial o Município de

Francisco Sá; seja encaminhado ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª

Região pedido de providências para criar mais uma Vara da Justiça Federal na Seção

Judiciária de Montes Claros, devido a solicitações em audiência pública realizada

pela Comissão na referida cidade; seja encaminhado ao Comandante-Geral da

Polícia Militar de Minas Gerais pedido de providências para a implantação de mais

um batalhão da referida corporação no Município de Montes Claros, tendo em vista a

necessidade de haver um batalhão exclusivo para esse Município e outro para as

demais localidades atendidas pelo 10º BPM; seja encaminhado ao Comandante-

Geral da Polícia Militar de Minas Gerais e ao Comandante da 11ª Região da PMMG

pedido de providências para assegurar a presença permanente de policiais militares

nos Distritos, especialmente no Distrito de São Joaquim, no Município de Januária,

que possui aproximadamente 15 mil habitantes e não dispõe de policiamento

ostensivo; seja encaminhado ao Secretário de Estado de Defesa Social pedido de

providências para a implantação de mais duas Áreas Integradas de Segurança
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Pública - Aisp -, no Município de Montes Claros e para a ampliação do projeto Olho

Vivo no referido Município e, ainda, a implantação de uma unidade prisional no

Município de Manga, tendo em vista o elevado contingente de presos em cadeias

públicas na região. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

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

Sala das Comissões, 8 de setembro de 2009.

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

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/9/2009

Às 9h1min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Antônio Genaro e Vanderlei Miranda, membros da supracitada Comissão. Estão

presentes, também, os Deputados Délio Malheiros, Célio Moreira, Sargento

Rodrigues, Braulio Braz, Inácio Franco e Ronaldo Magalhães. 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, denúncias de práticas violadoras de direitos humanos

contra alunos da Escola Cristã Verbo Vivo, vinculada à Igreja Ministério Verbo Vivo e

localizada na zona rural de São Joaquim de Bicas, e comunica o recebimento da

seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Ademir Camilo e Ciro Pedrosa, da Câmara

dos Deputados, acusando o recebimento da cópia do manifesto intitulado “Por uma

Nova Lei de Imprensa”, de autoria do jornalista Dídimo Paiva; e da Sra. Miriam

Magela Nogueira, advogada, encaminhando, para tomada de providências, cópia de

documentos relativos a crimes supostamente praticados por militares de Igarapé; e de

correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre

parênteses: ofícios dos Srs. Gustavo Botelho Neto, Superintendente-Geral de Polícia

Civil e Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil (5/9/2009). A

Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Geraldo de Amaral

Toledo Neto, Delegado de Polícia Civil; Rogério Greco, Procurador de Justiça,
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representando Jorge Luiz Coelho Linhares, pelo Conselho Estadual de Pastores;

Eduardo Andrade Gonzaga Júnior; e a Sra. Rosângela Leonardo da Silva, Diretora

Educacional B da Superintendência Regional de Ensino Metropolitano, representando

a Secretaria de Estado da Educação, que são convidados a tomar assento à mesa. O

Deputado Durval Ângelo, na condição de autor do requerimento que deu origem ao

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

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

conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos

ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

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

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados

Sargento Rodrigues (3) em que solicita seja encaminhado ao Comandante-Geral da

PMMG pedido de providências com vistas à remoção do Sd PM Ailson Ferraz de Brito

Júnior, lotado no 5º Pelotão da 83ª Cia. do 26º BPM de Itabira, para uma das

unidades da Polícia Militar de Minas Gerais desta Capital, tendo em vista a garantia

desse servidor contra atos de perseguição promovidos pelo Comandante desse

batalhão; e à substituição do Ten.-Cel. Evandro Jacques de Mendonça, no cargo de

Comandante do 26º BPM de Itabira, com o objetivo de permitir a apuração de

irregularidades imputadas a esse oficial; seja realizada, novamente, reunião de

audiência pública, para ouvir o Ten.-Cel. PM Evandro Jaques de Mendonça, o 1º-Ten.

PM Valter dos Santos e o Cel. PM Gilberto Cabral Costa, que prestarão

esclarecimentos sobre as denúncias de violação de direitos humanos, referente ao

abuso de autoridade supostamente praticado pelo Ten. Valter dos Santos contra o Sd

PM Ailson Ferraz de Brito Júnior, do 26º BPM de Itabira; Lafayette de Andrada em

que solicita seja encaminhado ao Procurador-Geral de Justiça do Estado pedido de

informação sobre questão relativa à Lei Orgânica do Município de Barbacena; Durval

Ângelo (4) em que solicita seja encaminhado à Corregedoria da Polícia Militar pedido

de providências para apurar denúncia de envolvimento de quatro policiais militares na

suposta tortura de Lenon Eduardo Anacleto, no Município de Ipatinga; seja

encaminhado à Corregedoria de Polícia Civil pedido de providências com vistas à

apuração de denúncia de omissão de autoridade da Polícia Civil em relação ao caso
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de suspeita de tortura e tentativa de homicídio desse cidadão; seja encaminhado ao

Chefe da Polícia Civil e ao Promotor de Justiça da Comarca de Ipatinga pedido de

providências em relação a essa denúncia; Carlin Moura e Durval Ângelo em que

solicitam seja realizada reunião conjunta de audiência pública desta Comissão e da

de Educação, para discutir a situação salarial dos profissionais da educação no

Município de Ibirité, bem como o assédio moral que estão sofrendo os dirigentes e

associados do SindUte-Ibirité, do Comando de Greve e do Sindibirité, em virtude de

denúncias por eles apresentadas; Vanderlei Miranda em que solicita seja realizada

reunião de audiência pública, para ouvir as pessoas responsáveis pela Escola Cristã

Verbo Vivo e as autoridades presentes nesta reunião. Cumprida a finalidade da

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

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

os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de setembro de 2009.

Durval Ângelo, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.476/2009

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação Esportiva Cabo Verde - AECV -, com sede

no Município de Cabo Verde.

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 3.476/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Esportiva Cabo Verde - AECV -, com sede no Município de Cabo Verde, que tem

como finalidade desenvolver obras assistenciais, bem como o espírito de
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confraternização e compreensão entre os seus associados e a comunidade local.

Para a consecução de seus objetivos, realiza ações nas áreas da assistência social,

da cultura, do esporte e do lazer; promove o estabelecimento de cooperação e

intercâmbio com entidades afins do Município e de outras localidades para a

realização de atividades de interesse comum.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.476/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 15 de setembro de 2009.

Ruy Muniz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.478/2009

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Cultural Ponto de Partida, com sede no Município de

Barbacena.

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 o projeto, conforme preceitua o art. 103, I,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.478/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Cultural Ponto de Partida, com sede no Município de Barbacena, que tem como

finalidade promover e divulgar manifestações artísticas e culturais, por meio das quais

estimula a melhor convivência entre os seus associados e a comunidade.

Para atingir suas finalidades, a Associação promove palestras, cursos, teatros e

“shows”; pesquisa e cataloga dados sobre o acervo cultural de Barbacena, bem como

de outras cidades e países; e executa ações objetivando o desenvolvimento, a

participação e a conscientização da população local acerca de manifestações

culturais diversas.



____________________________________________________________________________
742

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.478/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 14 de setembro de 2009.

Paulo Guedes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.517/2009

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

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.

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 3.517/2009 tem por escopo declarar de utilidade pública o Moto

Kart Clube de Pará de Minas, com sede no Município de Pará de Minas, entidade

sem fins lucrativos, voltada para a prática desportiva motorizada, especialmente as

realizadas com kart e motocicletas.

Com esse propósito, desenvolve atividades diversificadas com a finalidade de

difundir e incentivar a prática desportiva motorizada em todas as suas categorias e

contribuir para a formação e aperfeiçoamento dos atletas.

Em face 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° 3.517/2009 em turno

único.

Sala das Comissões, 2 de setembro de 2009.

Deiró Marra, relator.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 16 DE SETEMBRO DE 2009

ATA

ATA DA 37ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 11/9/2009

Presidência do Deputado Vanderlei Jangrossi

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

da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino Nacional - Palavras do Deputado

Padre João - Palavras do Deputado Carlos Gomes - Palavras do Sr. Rogério Correia -

Palavras do Sr. Argileu Martins da Silva - Palavras do Sr. Vilson Luiz da Silva -

Palavras do Sr. Paulo Afonso Romano - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento -

Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

André Quintão - Carlos Gomes - Padre João - Vanderlei Jangrossi.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Vanderlei Jangrossi) - Às 14h15min, declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

Atas

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

duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião ao lançamento, em Minas Gerais, do Plano

Safra 2009-2010.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa a Exma. Sra. Neila Maria Batista

Afonso, Diretora do Departamento de Gestão Integrada da Política da Secretaria

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - Sesan -, representando o Ministro do

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Patrus Ananias; e os Exmos. Srs. Paulo
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Afonso Romano, Secretário Adjunto, representando o Secretário de Estado de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Gilman Viana Rodrigues; José Silva Soares,

Presidente da Emater-MG; Rogério Correia, Delegado Federal do Ministério do

Desenvolvimento Agrário - MDA - em Minas Gerais; Argileu Martins da Silva, Diretor

do Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural da Secretaria da

Agricultura Familiar e representante do MDA; Vilson Luiz da Silva, Presidente da

Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais - Fetaemg -;

Celso Afonso de Morais, Secretário de Políticas Sociais da Federação dos

Trabalhadores do Ramo Financeiro de Minas Gerais - Fetraf-MG -; Carlos Geovane

Rodrigues Queiroz, Gerente de Mercado da Superintendência de Negócios, Varejo e

Governo do Banco do Brasil em Minas Gerais; e Deputados Padre João e Carlos

Gomes, coautores do requerimento que deu origem a esta solenidade.

Registro de Presença

O locutor - Registramos a presença dos Exmos. Srs. Gílson de Souza,

Superintendente do Incra-MG; Jorge da Costa Vicente, Secretário Executivo do

Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável; Eduardo Dumont, Diretor

Estadual da Conab; Rubens Prates, Assessor do BDMG; e Elson Rocha Justino,

Diretor-Superintendente do Sicoob Central Crediminas; e de Presidentes e

representantes de sindicatos de trabalhadores rurais de demais entidades ligadas à

questão agrária.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a cantar o Hino Nacional, acompanhando a

exibição de vídeo produzido pela TV Assembleia.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Padre João

Cumprimento o Deputado Vanderlei Jangrossi, Presidente desta reunião e da

Comissão de Política Agropecuária; a Sra. Neila Maria Batista Afonso, Diretora do

Departamento de Gestão Integrada da Política da Secretaria Nacional de Segurança

Alimentar e Nutricional, representando o nosso querido companheiro e amigo Patrus

Ananias; o Sr. Paulo Afonso Romano, Secretário Adjunto de Agricultura,

representando o Secretário Gilman Viana Rodrigues; o Sr. José Silva Soares,
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Presidente da Emater-MG; o Sr. Rogério Correia, Delegado Federal do Ministério do

Desenvolvimento Agrário - MDA - de Minas Gerais e nosso companheiro, que está

em casa; o Sr. Argileu Martins da Silva, Diretor do Departamento de Assistência

Técnica e Extensão Rural de Secretaria de Agricultura Familiar. É uma grande alegria

tê-lo conosco nesta reunião; o Sr. Vilson Luiz da Silva, Presidente da Fetaemg, que

representa todos os Diretores de sindicatos e, assim, todos os trabalhadores e

trabalhadoras rurais; o Sr. Celso Afonso de Morais, Secretário de Políticas Sociais da

Fetraf, representando a Sra. Teresa; o Sr. Carlos Geovane Rodrigues, representando

o Banco do Brasil, grande parceiro da agricultura; o Deputado Carlos Gomes, nosso

colega e companheiro. Faço uma saudação especial ao companheiro Gílson,

Superintendente do Incra. Sem terra não há como fazer agricultura, não é mesmo,

Gílson? Saúdo também Edmar Gadelha, Secretário Executivo do Conselho de

Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais; e a cada trabalhador.

Esta reunião especial é motivo de alegria para todos nós. A presença dos membros

da Mesa e das demais pessoas externa a força-tarefa, pois quantos órgãos, quantas

pessoas e parcerias são necessárias para garantir que o alimento chegue à mesa de

todos os brasileiros e até dos nossos irmãos de outros países!

Penso que isso demonstra o quanto a integração é indispensável. Na verdade, é

uma integração dos espaços políticos, em nível municipal. Quantas ações competem,

única e exclusivamente, ao Executivo e ao Legislativo em âmbito municipal! Destaco

que há aqui vários Vereadores e Vereadoras. Todavia isso também acontece em

nível estadual, com órgãos e empresas públicas, e em nível federal. Essa integração

é indispensável para garantir o mínimo de dignidade a crianças, jovens, homens e

mulheres do campo. Há, ainda, o nosso esforço. Acredito que a nossa missão vai

além da garantia de condições mínimas; o nosso desafio é garantir a motivação.

Tenho indagado: como fazer com que a criança, o adolescente e o jovem queiram

permanecer no campo, tenham orgulho de dizer que moram na roça? Embora

estejamos aqui celebrando e comemorando conquistas, fruto de lutas do Grito da

Terra, é sempre importante pararmos e olhamos para trás. Quantos sacrifícios e

esforços empenhamos para garantir o que estamos celebrando hoje! Mas, ao

comemorarmos, ao celebrarmos as conquistas, não podemos deixar de enxergar o
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quanto ainda temos de avançar em todas as áreas, seja no tocante ao acesso à terra,

seja em relação ao crédito, seja, ainda, no que se refere à assistência técnica. Temos

de disponibilizar assistência técnica para aqueles que querem, de fato, trabalhar a

agroecologia. Penso que essa tem de ser a natureza da agricultura familiar. Costumo

dizer que o verdadeiro conceito da agricultura familiar, companheiro Argileu, não se

pode restringir ao tamanho da propriedade ou à renda por família. Vejo que a maior e

principal característica da agricultura familiar é a capacidade de diversificar a

produção, a forma de produzir e a superação total do uso do veneno. Dessa maneira,

ao produzir o alimento, tem-se a segurança total de que se está produzindo,

verdadeiramente, alimento, e não feijão mais veneno, tomate mais veneno, morango

mais veneno, enfim, alimento mais veneno. Como agricultores familiares, se não

fizermos isso, quem irá fazê-lo? Então, nossa missão tem de ir além, ou seja, temos

de cobrar do poder público condições para a agricultura. Não é papel do agricultor

fazer experiência; para isso, existem empresas públicas, a exemplo da Epamig, em

Minas Gerais, da Embrapa e das universidades públicas. Em nosso Estado, há uma

grande concentração de universidades públicas seculares, que têm experiência na

área da agricultura. Como disponibilizar todo esse acervo, essas pesquisas, para que

cheguem às crianças, aos jovens, ao homem e à mulher do campo? Temos um

grande patrimônio, que infelizmente ainda está concentrado.

É bom celebrar aqui o Plano Safra 2009-2010, essa garantia de

R$15.000.000.000,00 para a agricultura familiar. O aumento desses valores é muito

importante. Companheira Neila, leve nosso agradecimento ao Ministro Patrus e ao

Presidente Lula. Damos essa incumbência também ao Argileu. Agradecemos a todos

esta conquista, a Lei nº 11.947, que exige que no mínimo 30% dos recursos do FNDE

sejam destinados à compra de produtos da agricultura familiar. A lei estabelece o

mínimo, mas não podemos nos contentar com esse mínimo. Como se não bastassem

as dificuldades para produzir e agregar valor, o grande desafio era a comercialização

dos produtos. Como fazer gestões junto às escolas estaduais que passam a ter agora

alimentação escolar para o ensino médio? Essa é uma conquista dos jovens urbanos

e também rurais, que às vezes precisam sair rapidamente do trabalho, sem poder

jantar, para ir à escola. Agora eles têm direito à alimentação escolar. Precisamos
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conseguir 90%, não nos contentando com o mínimo.

Agradecemos a Neila Batista quanto ao PAA. Vejo com respeito outros programas

existentes, mas esse relativo à aquisição de alimentos e doação simultânea é o

melhor de todos, porque é a grande aliança do campo e da cidade. Aquelas pessoas

“lascadas” que também estão nas cidades e dependem da caridade dos outros e

aquelas que estão nas entidades, nos asilos, nas Apaes, nas creches, lutando para

garantir qualidade de vida, passam a receber esses alimentos. O agricultor passa a

ter um mercado certo, o governo, e o programa ajuda muito as entidades que prestam

serviço social.

Agradecemos mais uma vez e evidenciamos essas conquistas. O Geovane, do

Banco do Brasil, tem mais segurança para emprestar dinheiro porque sabe que tem

um freguês bom, o próprio governo federal, em parceria com o Ministério do

Desenvolvimento Agrário, o Ministério do Desenvolvimento Social e a Conab. Quando

se sabe que há mercado para o que está sendo produzido, há mais segurança para

instituições como o Banco do Brasil e o Banco do Nordeste, que prestam esse serviço

importante para a agricultura familiar.

Que tenhamos a força de Deus para lutar. Ainda teremos muitas lutas para garantir,

por exemplo, a energia elétrica a mais de 100 mil famílias em Minas Gerais. Sem

energia elétrica não há como promover o desenvolvimento rural, não conseguiremos

convencer a criança e o jovem a permanecerem no campo. Muito obrigado.

Palavras do Deputado Carlos Gomes

Boa tarde a todos. Cumprimento o Deputado Vanderlei Jangrossi, Presidente da

Comissão de Política Agropecuária, colega de comissão que tem feito um grande

trabalho; a Sra. Neila Maria Batista Afonso, Diretora do Departamento de Gestão

Integrada da Política da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional,

representando o Exmo. Sr. Patrus Ananias, Ministro do Desenvolvimento Social e

Combate à Fome, muito obrigado pela presença; os Srs. Paulo Afonso Romano,

Secretário Adjunto de Agricultura, representando o Exmo. Sr. Secretário Gilman

Viana Rodrigues; José Silva Soares, Presidente da Emater-MG; nosso amigo Rogério

Correia, Delegado Federal do Ministério de Desenvolvimento Agrário em Minas

Gerais; Argileu Martins da Silva, Diretor do Departamento de Assistência Técnica e
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Extensão Rural da Secretaria de Agricultura Familiar; Vilson Luiz da Silva, Presidente

da Fetaemg, e demais representantes; Celso Afonso de Morais, Secretário de

Políticas Sociais da Fetraf; a querida Teresa e demais representantes da Fetraf;

Carlos Geovane Rodrigues, representante do Banco do Brasil; meu caro amigo

Deputado Padre João, também autor do requerimento para a realização desta

reunião, deste momento importante. O Padre João é um Deputado atuante que,

durante muitos anos, foi Presidente da Comissão de Agropecuária e continua firme

fazendo esse grande trabalho. Quero cumprimentar também alguns amigos, o

Deputado André Quintão, grande parceiro, grande amigo desta Casa; Eduardo

Dumont, da Conab, grande parceira no PAA, que bom que está aqui representando

essa instituição tão séria; Gílson, do Incra, nosso grande amigo.

Queria, inicialmente, fazer minhas as palavras do Deputado Padre João, que foi

muito feliz ao pronunciá-las. É muito bom falar do homem do campo, do sucesso,

celebrar as grandes conquistas. De 2002 para 2003 tínhamos dois bilhões e pouco na

agricultura familiar, não chegava a dois e meio. Tive a satisfação de participar do

lançamento do Plano Safra no nível nacional em Brasília, juntamente com o

Presidente Lula, com o Ministro Patrus Ananias e o Ministro Guilherme Cassel, do

Desenvolvimento Agrário. Foi lançado ali o valor de R$15.000.000.000,00 para a

agricultura familiar, nunca visto neste país. O Ministro Guilherme Cassel fez uma linda

apresentação do que vem acontecendo nos últimos anos, uma verdadeira revolução

silenciosa no campo. Muito ainda há por fazer, mas muito já tem sido feito. Não

podemos achar que está tudo resolvido, porque a situação do homem do campo é

sempre muito difícil: nunca sabe quando vai conseguir produzir; quando consegue

produzir, não sabe se vai conseguir vender; e, quando consegue vender, não sabe

quanto vai receber ou se vai receber. Com isso, a população do campo, a que ainda

acredita, fica cada vez menor. Há pouco tempo ouvi do Vilson e tenho repetido que o

campo vive sem a cidade, mas a cidade não vive sem o campo. Na agricultura

familiar, são produzidos 70% dos alimentos que vão para a nossa mesa,

representando hoje nada menos que 10% do PIB. Então, tem sido uma grande

conquista para todo o País não só o programa da agricultura familiar, pelo valor que

alcançou em todo o País, de R$15.000.000.000,00, com um grande percentual em
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Minas Gerais, espalhado em várias modalidades do Pronaf e do PAA, mas também

várias outras políticas, como, por exemplo, a do Bolsa-Família e tantas outras que

têm tirado milhões e milhões de brasileiros da miséria e, muitas vezes, até da fome.

Elas reforçam o mercado interno, ao mesmo tempo em que conseguem melhorar a

qualidade de vida de milhares de brasileiros. São mais de 30 milhões já fora da linha

de pobreza, e poderia dizer que mais de 20 milhões já estão dentro de uma chamada

nova classe média. Ao mesmo tempo em que esse Programa consegue melhorar a

qualidade de vida, consegue também reforçar o mercado interno, o que faz com que

nosso país torne-se muito menos dependente das exportações. Nada tenho contra as

exportações. É preciso exportar, mas é necessário entender que precisamos ter

nosso mercado próprio. Nosso país é grande, rico, embora sua riqueza seja muito

mal distribuída. Todos sabemos disso. Na medida em que dispomos de projetos

como o da agricultura familiar, que alcança R$15.000.000.000,00, dentro do Plano

Safra 2009-2010, podemos renovar a nossa esperança, como disse o Deputado

Padre João, que acabou de falar sobre a situação de crianças no campo. Qual será o

futuro dos nossos filhos e dos nossos netos? O campo tornou-se sinônimo de vida

pior. As pessoas vêm para a cidade, pois veem nela a possibilidade de uma vida

melhor, mas a realidade não é bem assim. O ideal seria que as pessoas viessem

para a cidade por escolha própria, e não, por serem expulsas do campo por falta de

oportunidade, de amparo, de apoio, de financiamento.

Estamos aqui, hoje, comemorando o número alcançado pelo Plano Safra e sua boa

aplicação em várias modalidades. Não vou mencioná-las aqui para não estender

minha fala. Alteraram-se os valores de várias modalidades. Citarei apenas um

programa, que começou em 2003-2004 e que abraçamos em nosso mandato, em

2005. Refiro-me ao PAA, que é um programa de aquisição de alimentos com compra

antecipada e doação simultânea. Desde aquele momento, percebi que se tratava de

um programa importante. Costumava dizer que se tratava de um programa de pai

para filho. Às vezes, o pai é um agricultor que luta com toda dificuldade e, muitas

vezes, tem filhos em uma creche ou em uma escola. Agora, esse agricultor poderá

beneficiar-se desse Programa, que trouxe outras melhorias.

Parabenizo, assim, o Ministro Patrus Ananias e o Ministério do Desenvolvimento
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Social e Combate à Fome, de onde vem o recurso para esse Programa. Reconheço e

elogio de público o trabalho da Conab em Minas Gerais, que vem sendo destaque em

todo o País não só em relação ao trabalho realizado, mas também no tocante aos

valores aplicados. Sou testemunha de que a equipe da Conab está sempre

trabalhando: trabalha durante a semana e, se necessário, até nos sábados, inclusive

à noite. Falo em nome do grande amigo Eduardo Dumont, que realiza um trabalho

importante em todo o Estado, conseguindo, hoje, ser destaque em todo o País.

Agradeço a presença de todas as pessoas que vieram de vários Municípios e

Estados. Há, na Mesa, representantes de vários ministérios e do governo estadual. É

muito importante destacar aqui que sem parceria, ou seja, sozinhos nada faremos. O

trabalho da Emater é fundamental, bem como a parceria com os Sindicatos dos

Trabalhadores Rurais, com a Fetaemg, com a Fetraf e com os Municípios. Posso

esquecer alguns nomes neste momento, mas todos são parceiros. Esperamos que

possam unir forças, porque o governo federal tem investido, tem feito um esforço

diferenciado para que as coisas mudem neste país, para que a transformação

aconteça, principalmente na vida dos mais pobres, a exemplo do homem do campo,

que é o mais sofrido. Agradeço a presença de cada um de vocês. Como dizia, espero

que saiamos daqui mais animados, com mais força, mais energia para continuarmos

esta luta na busca de uma vida melhor para todos, na cidade e no campo. Muito

obrigado.

Palavras do Sr. Rogério Correia

Boa tarde, companheiros e companheiras. Em primeiro lugar, quero cumprimentar

as autoridades presentes na Mesa, na pessoa do nosso Presidente da Comissão de

Política Agropecuária, Deputado Vanderlei Jangrossi, sempre companheiro e

parceiro, assim como os Deputados que fazem parte da Comissão, nos assuntos

referentes à agricultura familiar. Agradeço, mais uma vez, a oportunidade. Parabenizo

os Deputados Padre João e Carlos Gomes pela iniciativa de oferecer este espaço de

discussão na Assembleia Legislativa para o lançamento do Plano Safra 2009-2010.

Cumprimento também o Deputado André Quintão, meu amigo e companheiro aqui

presente; a Neila Maria Batista Afonso, ex-Vereadora de Belo Horizonte, hoje

representando o Ministro do Desenvolvimento Social, Patrus Ananias; o Sr. Paulo
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Afonso Romano, Secretário Adjunto de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a

quem peço que leve o meu abraço ao Secretário Gilman Viana Rodrigues; o Sr. José

Silva Soares, Presidente da Emater, nossa parceira em todas as atuações no Estado

de Minas Gerais; o Sr. Argileu Martins da Silva, meu amigo e companheiro,

representando hoje a Secretaria de Agricultura Familiar do Ministério do

Desenvolvimento Agrário; e também o nosso Ministro Guilherme Cassel. É um prazer

encontrar aqui novamente o Sr. Argileu, um mineiro do Jequitinhonha, defensor de

Minas em Brasília. Cumprimento também o Sr. Vilson Luiz da Silva, Presidente da

Fetaemg, em cuja pessoa cumprimento cada sindicalista, trabalhador e trabalhadora

rural que aqui representa o Sul de Minas, o Norte, o Jequitinhonha, o Mucuri, o

Triângulo Mineiro, o Noroeste de Minas, a Zona da Mata. Enfim, quero cumprimentar

a todos e agradecer a presença dos sindicatos dos trabalhadores e trabalhadoras

rurais. Sem vocês não conseguiríamos implementar praticamente nada do que foi

implementado em Minas Gerais em termos de políticas públicas do Ministério do

Desenvolvimento Agrário - MDA. Agradeço, Vilson, a sua colaboração e toda a

mobilização dos sindicatos para a nossa reunião de hoje. Cumprimento também o Sr.

Celso Afonso, Secretário de Políticas Sociais da Fetraf, e os companheiros ligados à

Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar de Minas Gerais; o Banco do

Brasil, por intermédio do Sr. Carlos Geovane, nosso Diretor de Agronegócio, e do Sr.

Nagib, Diretor da parte de desenvolvimento rural sustentável. Assim, agradeço aos

nossos primos ricos do Banco do Brasil a presença e a parceria, e também a do

Banco do Nordeste em Minas Gerais. Portanto, agradecemos a presença de todos,

do Gilson, Superintendente do Incra, um companheiro que muito nos tem ajudado,

como parceiro do MDA - eu e ele numa dobradinha na questão da terra e da

agricultura familiar; e do Eduardo Dumont, da Conab. Desculpem-me se esqueci de

citar algum dos nossos parceiros, mas todos são fundamentais nesse processo.

O Sr. Argileu fará uma exposição do que é o Plano Safra neste ano, porém eu

queria fazer uma abordagem um pouco mineira a respeito da importância do

lançamento desse Plano. A cada ano, o Presidente Lula, desde que tomou posse,

vem anunciando os Planos Safra daquele respectivo ano, e sempre com algum tipo

de avanço, que é fruto da conquista e da mobilização social da agricultura familiar,
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dos agricultores e agricultoras, reunidos os seus sindicatos, cooperativas,

associações, movimentos. Este ano não foi diferente. O anúncio do Presidente vem

sempre depois do Grito da Terra, exatamente para que ele possa primeiro recolher as

reivindicações, fazer um balanço do que avançou, junto aos movimentos, e fazer o

anúncio daquilo em que podemos avançar a cada ano. Felizmente os avanços têm

sido grandes, embora seja preciso reconhecer que muito ainda falta para que se dê a

prioridade necessária à agricultura familiar no Brasil. E muito se tem avançado, mas o

governo reconhece que esse avanço só pode acontecer com a mobilização dos

trabalhadores; por isso o Presidente lança-o, todo ano, após o Grito da Terra. Em

sequência vem a Marcha das Margaridas, as manifestações e as marchas dos

movimentos dos sem-terra em Brasília. Tudo isso tem sido fundamental para

podermos balizar o que avançou e o que ainda falta para conquistarmos nesse

movimento. Este ano algumas coisas importantes foram anunciadas pelo Presidente,

as quais eu queria retransmitir para Minas Gerais.

Já se falou aqui na cifra deste ano, de R$15.000.000.000,00 de crédito para a

agricultura familiar. Quando o Presidente Lula entrou, essa cifra era na casa de

R$2.400.000.000,00. Na última safra, conseguimos acesso a quase

R$9.000.000.000,00 para o crédito da agricultura familiar. De R$2.400.000.000,00

para R$9.000.000.000,00 é um avanço muito grande; e há uma meta de

R$15.000.000.000,00. Mas, se pegarmos os dados de Minas Gerais, veremos que o

avanço foi ainda maior em relação ao conjunto do Brasil, porque o crédito era muito

restrito ainda à Região Sul do País: Rio Grande do Sul e Paraná, principalmente, que

já estavam mais acostumados a essa política.

O Presidente Lula e o governo transformaram o Ministério do Desenvolvimento

Agrário, e isso é uma realidade nacional. Para vocês terem uma ideia, no ano de

2002, durante a safra 2002-2003, teve-se apenas R$224.000.000,00 de crédito em

Minas Gerais. Na safra que terminamos agora, já conseguimos um investimento do

Pronaf de R$1.300.000.000,00, e a previsão para a próxima safra - esta que estamos

lançando agora - é de R$2.000.000.000,00. Conseguiremos passar de

R$224.000.000,00 para R$2.000.000.000,00 em Minas Gerais. Provavelmente, Minas

é o Estado que mais cresceu, mas também cresceu muito o crédito no Nordeste e no
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Norte do Brasil, o que demonstra que nacionalizamos o crédito, e, com isso, a

agricultura familiar passou a ter uma visão globalizada e nacional da produção que

temos, e não, apenas uma realidade regional. Esse é um avanço que, às vezes, não

alardeamos muito, mas que significa a transformação do Pronaf em conquista

irreversível. O Brasil, hoje, não vive sem o Pronaf, assim como não vive sem

agricultura familiar, e esse é um reconhecimento do governo brasileiro e, acredito,

também da sociedade brasileira em relação aos agricultores familiares.

Além dos números, é importante ressaltar que, no ano passado, criamos o Pronaf

Mais Alimentos. Muitos pequenos agricultores adquiriram tratores, principalmente.

Neste ano, o recurso, que já está no banco e que aqui citei, incluirá também a

possibilidade de os agricultores adquirirem veículos utilitários para pequena colheita,

para carregamento das sementes, enfim, para que possam adaptar a realidade rural

da agricultura familiar à mecanização e à modernização. Até moto poderá ser

utilizada e reivindicada por meio do Pronaf Mais Alimentos, que estamos lançando.

Então, a ideia é modernizar a agricultura familiar; por isso os veículos utilitários foram

incluídos, agora.

O Presidente da Contag ressaltou muito, na feira da Agriminas, outro avanço

importante do Pronaf neste ano. Hoje, quem tem Pronaf está assegurado. Se ele, em

razão de seca ou incêndio, perder sua colheita, recebe o seguro da agricultura

familiar e custeio. Além do seguro proporcionado pelo Pronaf Custeio, fundamental

para a agricultura familiar, o Presidente anunciou o seguro para investimento, o que é

muito importante, pois significa que o agricultor poderá investir sem o risco de perder

aquilo, por alguma eventualidade. Isso incentiva o investimento na propriedade, para

que ela possa produzir mais alimentos, e só é feito, pessoal, repito, porque o governo

reconhece na agricultura familiar um instrumento de alimentação do País,

contribuindo com 70% do que consumimos.

O Presidente anunciou também - e o Sr. Argileu falará disso de maneira mais

detalhada - uma nova lei de assistência técnica. O José Silva, Presidente da Emater,

batalhador da assistência técnica, sabe disto: não temos condições de avançar na

agricultura familiar se não tivermos assistência técnica na propriedade. A nova lei da

assistência técnica, da Asbraer, dirigida por José Silva, ajudou-nos muito e
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possibilitou que o Congresso Nacional agora analise uma nova lei que facilitará a

contratação de técnicos. Estes farão o serviço diretamente na propriedade do

pequeno produtor; a isso chamamos de Pronaf Sustentável. Esse projeto já está na

Câmara dos Deputados e no Senado, e pedimos à Assembleia Legislativa, ao

Deputado Vanderlei Jangrossi, à Comissão de Política Agropecuária e aos sindicatos

que nos ajudem a conversar com Deputados Federais e Senadores, com o intuito de

agilizar a aprovação dessa nova lei, que significará uma revolução na assistência

técnica e na extensão rural no campo brasileiro.

Por fim, quero ressaltar ainda alguns avanços na comercialização - rapidamente,

pois já foram citados aqui. Muitas vezes, falamos do PAA da Conab - e está aqui o

Eduardo Dumont, que batalha por ele -, mas o Patrus nos puxa a orelha e fala: “Não é

só da Conab”. A Neila está aqui, hoje. O PAA é também do Ministério do

Desenvolvimento Social, que é quem mais recursos coloca nele. O Ministério do

Desenvolvimento Agrário também tem responsabilidade grande e é parcela

importante do PAA. É um fator fundamental de garantia de comercialização. Com

base no sucesso do PAA, o Presidente anunciou - daqui a um tempo, falaremos

disso, com o Argileu - o projeto citado pelo Deputado Padre João, que obriga as

prefeituras e as escolas estaduais a comprarem diretamente do pequeno produtor, da

agricultura familiar pelo menos 30% da produção para a merenda escolar, sem

licitação. Os nossos Vereadores de Águas Formosas, aqui presentes, e outros que

visualizo daqui podem levar essa boa notícia e nos ajudar a organizar as prefeituras

para a compra direta junto ao agricultor familiar, fazendo com que a comercialização

da agricultura familiar progrida.

O Presidente anunciou também - e agora, na Feira Nacional da Agricultura Familiar,

isto será anunciado para o País como um todo - o Selo da Agricultura Familiar. A

ideia é que cada produto da agricultura familiar tenha esse selo. O governo fará

ampla divulgação nacional para que a população brasileira adquira produtos da

agricultura familiar, inclusive nos supermercados dos grandes centros, porque são

produtos que ajudam a desenvolver socialmente o País, têm menos agrotóxicos e

respeitam mais o meio ambiente, enfim, ajudam o País a se desenvolver social e

ambientalmente. Portanto, propagandeando o Selo da Agricultura Familiar,
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ajudaremos a comercialização dos produtos. Isso traz para todos, em especial para

os produtores rurais da agricultura familiar, a importante tarefa de ampliar ainda mais

a produção para dar conta dessas novas modalidades anunciadas pelo governo.

Agradeço a presença de todos e deixo a nossa Delegacia de Desenvolvimento

Agrário de Minas Gerais à disposição de vocês. A nossa equipe está aqui presente;

agradeço a todos em nome da Adriana, que ficou responsável por nos ajudar na

mobilização e na organização. Agradecemos a toda a equipe. Para qualquer coisa,

podem nos procurar na Delegacia, para saber do Pronaf, do crédito fundiário, do

Programa Arca das Letras, da documentação da trabalhadora rural, do PAA, da

alimentação escolar, da política de território rural do Programa Territórios da

Cidadania, da habitação rural e da assistência técnica relativa às políticas de

biocombustíveis, de quilombolas e de áreas indígenas. Tanto a nossa Delegacia

quanto o Incra, do nosso companheiro Superintendente Gilson de Souza, estão à

disposição. Agradeço a oportunidade e espero que tenhamos boa safra, boa colheita,

para contribuirmos ainda mais, como vocês fazem pelo nosso país. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Argileu Martins da Silva

Caro Deputado Vanderlei Miranda, Presidente da Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial da Assembleia; quero trazer a saudação do Ministério

do Desenvolvimento Agrário à Secretária Neila e também a mais um mineiro que

presta grandes serviços à população do Brasil, o Secretário Paulo Romano; ao amigo

e irmão José Silva; ao meu amigo e companheiro que tem feito um trabalho inovador

e destacável, Rogério Correia, que também tem liderado a pauta do desenvolvimento

agrário em Minas Gerais, com muito denodo e dedicação; ao irmão Vilson, uma

grande liderança dos trabalhadores rurais e dos agricultores familiares de Minas

Gerais; ao companheiro Celso, da Fetraf; ao parceiro Geovane; e a esses dois

grandes e nobres Deputados, Carlos Gomes e Padre João, que entenderam, desde

muito, a causa e a importância estratégica da agricultura familiar para Minas Gerais e,

evidentemente, para o Brasil.

Gostaríamos de trazer aqui não mais notícias, porque a grande maioria delas já

estão veiculadas, mas ressaltar ou salientar algumas informações alusivas ao Plano

Safra. Primeiro, lembrar que investir em agricultura familiar significa garantir mais
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alimentos ou alimentos de maior qualidade, que equilibram ou que trazem as quatro

variáveis básicas da sustentabilidade ao nosso encontro, tanto a variável ambiental

quanto a política, a social e, evidentemente, a econômica.

Investir na agricultura familiar significa garantir, em homenagem ao Deputado Padre

João, o pão nosso de cada dia. Portanto, há uma decisão política do Presidente Lula

e do governo federal de fundamentar o desenvolvimento rural e o fortalecimento da

agricultura familiar em quatro pilares que dizem respeito à política agrícola clássica,

mas, é claro, trazendo algumas inovações, de modo que a agricultura familiar venha a

ser valorizada e que todo o seu potencial seja utilizado, para que ela continue sendo

esse segmento tão importante e estratégico para o Brasil.

É necessário, para que tenhamos um meio rural com gente, isto é, um meio rural

ativo, dinâmico e bom de se viver, que sejam feitos investimentos na área produtiva e

que esses investimentos estejam protegidos, para que os agricultores tenham

segurança. Portanto, é preciso haver uma modalidade de seguro para proteger

aqueles que produzem os nossos alimentos. Igualmente importante é o conhecimento

de vanguarda, um conhecimento inovador, que nos permita apropriar-nos de renda e

auferir ou preservar os recursos naturais disponíveis. Em razão da política

socioeconômica do País e do mundo é que se faz necessário esse diálogo da

agricultura familiar com o mercado.

Sobre tudo o que já foi dito aqui pelos meus antecessores e pelos companheiros

Rogério Correia e pelos Deputados Padre João e Carlos Gomes, na verdade vou

demonstrar alguns detalhes a mais, mas a essência, o centro do Plano Safra, os

pilares do Plano Safra são essas quatro linhas.

Em relação ao investimento, já se falou aqui acerca da importância e do grande

volume do crédito. Alguém me interpelou sobre o fato de haver uma reclamação em

relação ao crédito, e nós sabemos disso. Aliás, estão aqui o nosso companheiro

Geovane, do Banco do Brasil, e os nossos companheiros do Banco do Nordeste e da

Crediminas, que sabem que conseguimos superar e transcender essa barreira da

falta de crédito.

O crédito hoje existe, está disponível. Lançamos o Plano Safra com recurso já

disponível nos agentes financeiros. Portanto, todas as informações prestadas e as
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linhas de crédito anunciadas aqui já estão funcionando, já estão disponíveis.

Deve-se ressaltar algo que normalmente passa despercebido: a importância do

Estado brasileiro. Hoje recebemos comissões de vários países do mundo, tanto das

Américas quanto da África e da Ásia. Eles tentam entender as nossas ações na

agricultura familiar e se perdem, Geovane, porque não têm Banco do Brasil, Banco do

Nordeste, não têm um sistema cooperativo de crédito. O México tem muita vontade

de promover políticas parecidas com as nossas, mas eles privatizaram todos os

bancos. Não há um banco que, ao mesmo tempo - talvez o Brasil seja um dos poucos

países do mundo em que isso ainda exista -, seja comercial - portanto, tem acionistas

- e tenha compromisso social, compromisso público. Dizendo isso, ressaltaria que

não são todos os países do mundo que têm a Conab - o Eduardo, nosso

companheiro, Superintendente desse órgão, está aqui. Sabemos que as políticas do

MDA e do MDS teriam enormes dificuldades de chegar aos agricultores se não

existisse a Conab para a operacionalização. Sabemos que sem a descentralidade ou

as superintendências do Incra - está aqui o Gílson, nosso companheiro que faz a

gestão desse órgão em Minas Gerais -, sem esses órgãos setoriais, sem esses

órgãos públicos, as políticas não chegariam. O que é bom no Brasil, hoje, é que é

possível que todos esses órgãos setoriais, portanto governamentais, atuem de forma

coordenada, articulada e participativa no envolvimento da sociedade civil. Está aqui

presente o Edmar, do Consea, que sabe a importância e a força política que o

Consea tem na elaboração das políticas públicas.

É evidente - o Rogério já mencionou - a importância dos agricultores e de sua

participação, retornando para o governo, dando “feedback”, quando recebemos as

pautas, em todo aquele mês de diálogo com o movimento social, com as

organizações dos agricultores, no caso específico, com a Contag, com a Fetraf, com

a Via Campesina. Sabemos que esse “feedback” nos mostra a importância de o

governo avaliar o que foi feito para saber quais são os novos rumos, os

aperfeiçoamentos necessários.

Por isso, o crédito de investimento é bastante flexível. Sabemos hoje que é possível

um agricultor familiar, em qualquer situação ou condição, acessar crédito. Mesmo

aqueles agricultores que ainda não têm nenhum contato com o mercado, mesmo
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aqueles que são pobres e que, portanto, necessitam de microcrédito para iniciar a

sua relação com o mercado podem acessar o Pronaf B. Essa é uma linha de crédito

com juros de 0,5% ao ano, com rebate de adimplência de 25%, com uma boa

carência. Associado a um bom serviço de assistência técnica - portanto, com

conhecimento -, o agricultor pode iniciar o seu processo de produção em um sistema

que lhe dará condições de produzir para ter um pouco mais de renda e,

consequentemente, uma vida melhor. As linhas de investimento - que começam no

microcrédito, com os agricultores do Pronaf B, que têm, no máximo, R$6.000,00,

passando pelos assentados da reforma agrária até os agricultores já capitalizados,

esses já integrados ou que se relacionam com o mercado - dão uma condição de

fortalecimento à agricultura familiar e fazem dela esse segmento tão estratégico na

produção dos nossos alimentos.

Projeto agora um quadro que mostra os avanços já mencionados pelo companheiro

Rogério Correia, exibindo o crescimento do Pronaf, comparando Minas e o Brasil,

tanto no montante financeiro quanto no número de contratos. Com esses números, se

olharmos para trás, veremos que já fizemos muita coisa, mas percebemos que ainda

há muito a se fazer. Por exemplo, pouco mais da metade dos agricultores familiares

no Brasil têm assistência técnica e acessam crédito. Isso porque o Brasil tem mais de

4 milhões de estabelecimentos de agricultura familiar. A notícia boa é que o tamanho

das propriedades no Brasil está diminuindo e o número aumentando, o que ilustra a

eficácia da política de reforma agrária, permitindo que mais brasileiros produzam mais

alimentos, com equidade social e econômica. O montante de crédito já está

disponível, e o Presidente Lula, no anúncio do Plano Safra e atendendo aos

movimentos que pleiteavam um valor maior, deixou claro que, se esse valor for

plenamente utilizado, novos recursos serão disponibilizados. Portanto, são

R$15.000.000.000.00, dos quais R$2.000.000,00 para Minas. É interessante observar

como em Minas Gerais vocês conseguiram estabelecer uma boa articulação política e

parcerias para que a agricultura familiar fosse fortalecida. Pelos números

apresentados pelo Rogério, Minas Gerais saiu do sexto lugar entre os Estados em

aplicação de crédito, com R$200.000.000,00, e chegou a ser o primeiro em

investimento e o segundo em custeio, o que é comparável ao desempenho dos
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Estados do Sul. Ou seja, percebemos que em Minas Gerais esse impacto é grande e

importante. Nas últimas cinco ou seis safras, já foram aplicados em crédito rural para

a agricultura familiar em Minas Gerais mais de R$6.000.000.000,00. Esse é um

montante alto em qualquer lugar do mundo, e faz com que toda essa capacidade,

todo esse potencial da agricultura familiar seja utilizado cada vez mais.

Vamos passar as transparências mais rapidamente, em função do horário. Aqui se

vê projetado o que diz respeito ao Pronaf A: quais são as mudanças, as inovações e,

a título de informação, quem pode acessar o crédito. Essa apresentação está

disponível; todos podem copiar ou reproduzir, e não precisam citar a fonte. Aí se vê a

relação do Pronaf Custeio, do Pronaf A/C, a forma como o crédito opera e quais são

as condições para que possamos produzir e ampliar a produção e a capacidade

produtiva dos nossos assentamentos.

No Pronaf B, a novidade, destacada em letra diferente nesta apresentação, é que

ampliamos o limite da renda, que passou de R$4.000,00 para R$6.000,00 ao ano.

Portanto, ampliamos o público beneficiário do Pronaf B ou do microcrédito. Essa é

uma novidade do Plano Safra. São também novidade os limites de rebates na renda

bruta. Eu diria que o Pronaf está entrando no ambiente de um grupo de agricultores

que até então estavam sendo um pouco deixados de lado. Nosso Ministério da

Agricultura cuida, e bem, da grande agricultura e, modéstia à parte, cuidamos

razoavelmente da agricultura familiar; mas tinha um povo no meio do caminho, que

estava meio esquecido. Então, estamos ampliando os limites de renda e os rebates,

dependendo da atividade do agricultor, para que ele também possa acessar os

nossos créditos, de forma que a agricultura familiar cresça, se fortaleça e continue

mostrando ao País e ao Estado a sua importância. Assim, hoje há rebate de 30% na

renda bruta para produtores de açafrão, algodão, abelha, arroz, aveia, enfim, de um

conjunto de atividades. Da mesma forma, há rebates na renda para os produtores de

café. Assim, um agricultor que produza hoje até 800 ou 820 sacos de café, se o

módulo de sua propriedade for suficiente, será pronafiano e poderá acessar as linhas

do Pronaf. Aqueles agricultores que produzem aproximadamente mil litros de leite ao

dia também podem acessá-las, como os que produzem 20 litros.

De modo que a política da agricultura familiar dialoga com a diversidade da
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agricultura familiar no Brasil, que vai desde os agricultores já integrados e que têm

uma boa renda até aqueles que precisam iniciar uma caminhada na busca da

reprodução da sustentabilidade econômica, ambiental, social e política.

Outra novidade do Plano Safra é o aumento do limite para financiamento de

custeio. O agricultor familiar tem acesso em até R$40.000,00 para o crédito de

custeio. Além disso, o Plano Safra não tem mais as letras C, D e E, agora existem as

faixas. Quanto maior a faixa, mais recursos, amplia-se a taxa de juros. Quem

depende de menos crédito paga menor taxa de juros. Antes, quando o agricultor

progredia e mudava para o Pronaf D, não podia retornar e se beneficiar de uma taxa

menor. Hoje isso é possível, porque, com as faixas, não há limitação por letras. Se o

agricultor precisar de menos crédito no ano, pagará uma taxa de juros menor.

Destaco as linhas especiais do Pronaf para trabalhar com a juventude e a

diversidade brasileira. Além de termos contribuído para a criação de mais de 90

cursos de níveis médio e superior, de mestrado e doutorado, o Brasil já conta com

mais de 90 cursos no campo da agroecologia, permitindo formar uma multidão de

brasileiros para produzir, de forma sustentável, alimento funcional com qualidade.

Isso cria um conjunto de resistências, e queremos debater isso do ponto de vista

político e técnico. O Brasil depende do Marrrocos em 92% no que diz respeito ao

potássio que consome. Se houver algum problema no Marrocos, podemos ficar sem

nossa competitividade agrícola, porque 92% do potássio que consumimos vêm de

indústrias e minas do Marrocos. A Embrapa, a Epamig e nossas universidades já

possuem tecnologias para produzir, reduzindo ou não, utilizando insumo de síntese

química, produzindo de forma natural, com princípios agroecológicos. Isso é possível,

e temos muitos estudos que já demonstram isso. Evidentemente que há uma guerra

na qual o Ministério da Agricultura tenta entrar, e acabou de iniciar uma campanha

para consumo de produtos orgânicos. A pressão econômica é notável, faz parte do

jogo, mas continuamos comungando com a idéia do Deputado Padre João de que é

muito melhor consumir alimento mais limpo, pois nos permite ter mais saúde, além de

oferecer outros benefícios para a humanidade.

Saliento ainda o Pronaf Agroindústria, o Pronaf Jovem e o Pronaf Floresta, que

trazem a possibilidade do crescimento do montante. Quando usamos fundos
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constitucionais, como o semiárido mineiro, que usa o Fundo Constitucional do

Nordeste, é possível obter mais prazo. Portanto, os financiamentos em sistemas

agroflorestais podem ter até 20 anos de prazo, utilizando recursos dos fundos

constitucionais, com até 12 anos de carência. Enfim, há um conjunto de ferramentas

à disposição dos agricultores que caminham para o fortalecimento da agricultura

familiar.

Há uma mudança no microcrédito no Pronaf B, em que se pode acessar

R$2.000,00 ao invés de R$1.500,00, e se pode ter o rebate em um teto de até

R$4.000,00. Daí para frente podem-se fazer quantas operações do grupo B forem

necessárias, sem o devido rebate.

Gostaria de destacar um programa que foi lançado o ano passado, no âmbito do

Plano Safra: o Mais Alimentos, numa iniciativa do Ministério do Desenvolvimento

Agrário, apresentada ao Presidente Lula, quando o preço dos alimentos começava a

incomodar os brasileiros e impactava os índices de inflação. Naquele momento,

fundamentado nos pilares que apresentamos, mostramos ao Presidente que havia,

na agricultura familiar, uma grande capacidade de respostas. Já foi dito aqui, e vocês

já sabem como funciona o programa. A síntese é a seguinte: no ano passado, a

produção de grãos no Brasil recuou 5%, e a produção da agricultura familiar, que teve

assistência técnica e crédito, cresceu 8,6%. Essa é uma demonstração a mais da

importância estratégica da agricultura familiar.

Todos nos lembramos da saca de feijão custando R$250,00. Logo adiante,

mostrarei que temos um mecanismo para proteger preço para os agricultores

familiares. Detalhe: não é novidade que incluímos, nesta safra, um conjunto de outros

produtos que permitem acessar o crédito de até R$100.000,00, com 2% de taxa de

juros ao ano.

O que é importante para Minas? A olericultura, a fruticultura, o café. E esses

produtos não faziam parte do Mais Alimentos. Hoje, quem quiser modernizar - apesar

da expressão ser estigmatizada - a sua produção de café, aumentando a

possibilidade de irrigação e melhorando a eficiência da colheita, pode utilizar-se

dessa linha de crédito com até 10 anos de prazo e até 3 anos de carência, num

montante total de R$100.000,00. Portanto o Mais Alimentos tem um impacto
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estratégico.

Secretária Neila, é importante o Brasil saber e a imprensa divulgar que, de todos os

tratores de pneu vendidos no Brasil - este é um dado da própria Anfavea -, 75% são

comprados pela agricultura familiar. A agricultura familiar hoje está contribuindo, num

efeito anticíclico na crise, para manter empregos na indústria automobilística e de

tratores. Portanto, 75% de todos os tratores vendidos no Brasil hoje são do Mais

Alimentos, comprados pela agricultura familiar, que está mostrando a sua força. Estou

usando esse exemplo porque é emblemático. Imaginar que a agricultura familiar iria

impactar a indústria automobilística brasileira é uma coisa talvez estranha para

alguns, mas sempre acreditamos nisso.

Todos sabem como se acessa o crédito do Pronaf, e queríamos entrar no pilar do

seguro. Para que o agricultor não se torne um endividado no futuro, criamos algumas

modalidades de seguro para protegê-lo. O primeiro é o seguro de risco climático. Ele

faz um financiamento no banco e, se há uma frustração, como está acontecendo no

Paraná e em Santa Catarina, com o excesso de chuvas, há a possibilidade de ele ter

seu financiamento liquidado no banco e uma renda adicional de até R$2.500,00, para

que possa sobreviver até a próxima safra.

O PGPAF é o seguro de preços. Quem financiou feijão no ano passado foi ao

banco e fez um custeio de feijão. Naquele momento, por conta de um levantamento

feito pela Conab, o preço foi estabelecido em R$80,00. Mas, quando for pagar o

crédito, se o preço estiver abaixo de R$80,00, o agricultor recebe proporcionalmente

um rebate no seu financiamento. Portanto ele está protegido do risco climático e da

sazonalidade ou oscilação de preço.

Para os agricultores que não acessam o crédito e estão no semiárido, no Norte de

Minas, no Jequitinhonha, há uma modalidade de seguro lhe que permite receber uma

bolsa de até R$600,00 quando há perda de safra acima de 50%. A Emater faz o

laudo e, se o Município, o agricultor e o Estado aderiram - é o caso de Minas Gerais -,

o agricultor recebe, em quatro parcelas, um bônus de R$600,00, para que possa

sobreviver até a sua próxima safra. Essas três modalidades de seguro - o Garantia

Safra, que acabei de mencionar, sai de R$550,00 para uma bolsa de R$600,00 - são

grandes possibilidades de segurança para a agricultura familiar mineira e brasileira.
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Em relação ao pilar do conhecimento, temos um conjunto de ações que

compreendem apoio à Embrapa, às organizações estaduais de pesquisa e às

universidades, a fim de que produzam tecnologia e conhecimentos apropriados para

a agricultura familiar. Portanto há uma ação nossa no campo da inovação tecnológica

e formação de agentes. Deputado Padre João, entre outros avanços, no Brasil já

formamos mais de 6 mil técnicos em Agroecologia para assessorarem o agricultor, a

fim de que ele produza alimentos limpos e consiga obter renda, preservando o meio

ambiente.

Como já foi mencionado aqui, o Presidente Lula enviou, em regime de urgência, ao

Congresso Nacional, a lei que institucionaliza a Política Nacional de Assistência

Técnica e Extensão Rural, uma proposição de vanguarda que define e conceitua a

assistência técnica e a extensão rural para a agricultura familiar. Além disso,

estabelece ou traz de volta ao governo federal a possibilidade legal de coordenar o

serviço de assistência técnica e extensão rural do Brasil. Seria importante salientar os

avanços que ocorreram na assistência técnica e extensão rural nesse período.

Grande parte da inovação da Emater em Minas Gerais é oriunda da parceria entre o

Ministério de Desenvolvimento Agrário e o governo de Minas. Hoje existem mais de

800 organizações no Brasil, fazendo assistência técnica e extensão rural. Isso é bom,

porque conseguimos, sem estabelecer nenhuma disputa entre o público e o não

governamental, uma forma de fazer com que o agricultor receba o melhor serviço, ou

seja, um serviço com mais qualidade. É evidente que, de cada quatro agricultores no

Brasil, dois ainda não têm assistência técnica. Portanto, chegamos só até a metade

deles, e ainda há muito o que fazer.

Num determinado momento, percebemos que havia uma dificuldade de

descentralização dos recursos da União para apoio às organizações: Emateres e

organizações não governamentais. Por isso, o Projeto de Lei nº 5.665 propõe a

institucionalização da assistência técnica e traz como avanço a possibilidade de

utilizarmos mais as potencialidades regionais, pois poderemos focar o serviço de

assistência técnica compatível com a potencialidade e as condições microrregionais.

Desse modo, teremos um diferencial, qual seja, uma ação nacional ou estadual e a

possibilidade de implementar ou qualificar as políticas públicas existentes, desde o
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Luz para Todos até o PAA. Então, poderemos ter serviços de assistência técnica

específicos para esses programas e ações, de modo que venham a ser dinamizados

e qualificados.

Acelerarei um pouco o meu pronunciamento em razão do tempo. Estamos

propondo ao País, com a aprovação do Congresso Nacional, uma alternativa. A título

de informação, o Projeto de Lei nº 5.665, que foi encaminhado em regime de

urgência, trava a pauta da Câmara no dia 18 de setembro. Já estamos dialogando

com os quatro relatores. Não há discussão em relação ao mérito. Já estamos

pensando no Senado. Ele vai ao Senado Federal, onde tramitará durante 45 dias.

Havendo isso, teremos um novo instrumento que permitirá a agilidade, a

continuidade, o foco e a qualificação de políticas por meio da assistência técnica e

extensão rural. É evidente que há uma participação dos Estados e da sociedade em

toda essa estratégia que está sendo montada. Uma emenda à lei que já foi acatada

pelo relator diz que, a cada quatro anos, haverá no Brasil, José Silva, uma

conferência de assistência técnica e extensão rural, a fim de se obterem orientações

sobre os rumos desse serviço para a agricultura brasileira.

Queríamos falar do pilar do mercado. Alguém já disse - aliás, não me lembro se foi

o Deputado Carlos - que, às vezes, produzimos, mas não há mercado, ou quando

não produzimos, o preço sobe. É assim mesmo. A agricultura é uma fábrica a céu

aberto e, como qualquer outra atividade, está sujeita a todas as variáveis

econômicas, bem como àquelas que não controlamos, que são as variáveis do clima.

Por isso o La Niña e o El Niño alteram profundamente as atividades agrícolas.

Quanto ao mercado, já foi dito aqui sobre a questão da Lei nº 11.947 e do PAA, e

não queremos nos estender muito porque vocês já demonstraram conhecimento

sobre o assunto. O importante é entender que este ano o FNDE destina

R$2.000.000.000,00 para a alimentação escolar dos Municípios e dos Estados.

Desse montante, 30% significam R$600.000.000,00. Portanto, a agricultura familiar

tem um mercado institucional de R$2.000.000.000,00. Essa quantia não resolverá o

problema de mercado da agricultura familiar, mas possibilitará o dinamismo das

economias locais, pois os Municípios poderão adquirir os produtos das pessoas do

próprio local. Assim, a economia local será dinamizada. Além disso, há o efeito
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pedagógico. Para ofertar alimento à escola, temos de ter escala e produto de

qualidade. O Programa de Aquisição de Alimentos - PAA - favorece grande

treinamento, e a alimentação escolar vem reforçar isso. Se alguém me perguntar por

que não compravam até então, diria que é porque as Prefeituras e os Estados são

obrigados a entrar em processo licitatório comum. E, dessa forma, dificilmente o

agricultor familiar consegue disputar com os Biscoitos Mabel - registro que não tenho

nada contra a Mabel. A lei permite ao Prefeito, por meio de um levantamento de

preços e de um processo formal, comprar por um preço justo esse produto dos

agricultores. Trata-se de um grande e belo mercado institucional.

Outras informações sobre alimentação escolar poderão ser encontradas no “site”

que estamos projetando. Nele, vocês poderão acessar diretamente o “link” da

alimentação escolar, que lhes dará as informações, até mesmo o valor disponível

para cada Município do Brasil. Portanto, Vílson, se quiserem saber em seu Município

quanto de recurso existe do FNDE, que obrigatoriamente será adquirido da

agricultura familiar, isso já estará disponível no “site”. Colocamos lá uma amostra de

quanto cada Estado tem disponível para ele. É um dado público. Não tenho a

pretensão de que todos leiam, por se tratar de uma tabela, e a letra não é tão grande.

Enfim, deixaremos que a Secretária Neila fale mais sobre o PAA. O programa traz a

possibilidade desse exercício com o mercado, e é evidente que há um

reconhecimento generalizado do programa. Tanto do PAA para formação de estoque,

que é o nosso e que interfere em preço baixo - até a Conab entra comprando para

que o preço reaja -, como também o PAA que tem recursos originários do MDF e que

faz esse grande trabalho na área de segurança alimentar, além de contribuir para o

fortalecimento da nossa agricultura familiar. Os números estão aí. Gostaríamos de

tratar sobre o que o Rogério já anunciou: o selo da agricultura familiar. É evidente que

encontraremos esse selo nos produtos que têm agricultura familiar, nos

supermercados - temos aqui o modelo do selo. Algumas organizações já estão

pleiteando a possibilidade de usar esse selo na feira da agricultura familiar e, no

próximo mês, no Rio de Janeiro, haverá a assinatura de algumas instituições que já

estarão aderindo a ele. Assim, o Brasil saberá que, ao consumir um produto da

agricultura familiar, ele estará consumindo um produto mais sadio e com isso
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contribuindo para a justiça social, para a distribuição de renda, para diminuir as

desigualdades regionais e, portanto, que fortalece um segmento estratégico do nosso

País. É claro que todos esses avanços já estão permitindo à sociedade brasileira o

reconhecimento da agricultura familiar não como um segmento econômico, mas como

um valor da sociedade brasileira. E, dessa forma, estaremos seguros de ter alimento

a nossa mesa, e alimentos produzidos por milhões de brasileiros que se encontram

espalhados por todas as regiões do País. Muito obrigado e boa-tarde a todos.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

Palavras do Sr. Vilson Luiz da Silva

Boa-tarde a todos e a todas. Boa tarde, pessoal! Argileu, parece que seu

pronunciamento deixou o pessoal dormindo. Cumprimento o Deputado Vanderlei

Jangrossi, Presidente da Comissão de Política Agropecuária, representando o

Presidente da Casa; a Sra. Neila Maria Batista Afonso, representando o Ministro

Patrus Ananias; o Secretário Adjunto Paulo Afonso Romano, da Secretaria de

Agricultura, representando o Secretário Gilman Viana; companheiro José Silva

Soares, Presidente da Emater e da Asbraer; Rogério Correia, Delegado Federal do

MDA; companheiro Argileu Martins da Silva - permita-me, Argileu, chamá-lo de

companheiro, embora você esteja no governo e eu não -, Diretor do Departamento de

Assistência Técnica e Extensão Rural da Secretaria da Agricultura Familiar, fez a

exposição sobre o Plano Safra 2009-2010; Sr. Carlos Geovane Rodrigues Queiroz,

representando o Banco do Brasil em Minas Gerais; Deputado Padre João, coautor do

requerimento que deu origem a esta solenidade; Deputado Carlos Gomes, também

coautor desse requerimento, na pessoa de quem cumprimento todos os Deputados e

Deputadas; Celso Afonso de Morais, Secretário de Políticas Sociais.

Companheiros e companheiras, companheiros da Mesa, como esta é a Casa do

povo, é muito bom ouvir, ver e perceber os números que representam hoje a reforma

agrária em Minas e no Brasil. Aliás, para as pessoas que não acreditavam em nosso

potencial, que não podiam liberar dinheiro porque éramos maus pagadores e não

tínhamos o que dar como garantia ao banco, está provado o contrário com os dados

que o Argileu expôs aqui, como os 75% de aquisição de tratores e pneus. A

agricultura familiar produz 70% da cesta básica de todo cidadão do País, 70% ou
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mais. Com a negociação do Brasil com a Venezuela na questão da aquisição do café

da agricultura familiar, tenho certeza de que esse percentual será acrescido; hoje

representa 77% de geração de emprego no campo mexe com a economia local,

estadual, nacional e talvez até internacional. Então, Sra. Neila, representando o

Ministro, em nome de todos os Ministros e do nosso Presidente Lula, há poucos dias

disse, em Turmalina, que, se muitas políticas públicas que estão sendo lançadas hoje

tivessem sido implementadas há 20, 30 anos - aliás, quando eu disse isso, o

Presidente da Emater estava ao meu lado -, quem sabe hoje tivéssemos outro

cenário nacional. Enquanto em países da Europa demorou séculos a mudança do

campo para cidade, no Brasil foram apenas 50 anos; dos 80% que viviam no campo,

hoje são apenas 18%. Acho que a sociedade, os governos federal, estaduais ou

municipais têm obrigações. Nós, que colocamos a máquina para funcionar, que

cobramos, pleiteamos e reivindicamos, temos cumprido o nosso papel. O Pronaf,

para obter êxito em contratos contraídos e liberados em Minas e no Brasil... É

evidente que, se não fôssemos nós, não adiantaria o governo lançar

R$15.000.000.000,00, R$20.000.000,000,00, R$30.000.000.000,00, porque o

dinheiro ficaria parado no caixa do Banco do Brasil, do Banco do Nordeste e de

outros bancos. Então, nós fazemos a ponte. O governo tem de cumprir o seu papel, e

nós temos de cumprir o nosso papel, de fazer com que essas políticas que estão

sendo lançadas tenham condições de chegar à base. Deputado Carlos Gomes, o que

V. Exa. disse aqui não sou eu quem digo. É uma verdade. Hoje, a cidade precisa

muito do campo. Às vezes as pessoas não percebem isso. Acredito que este evento

de lançamento do Plano Safra 2009-2010 esteja sendo transmitido pela TV

Assembleia para diversos Municípios de Minas Gerais. As pessoas estão em seus

lares nos vendo e nos ouvindo. Cumprimento personalidades que trabalham nos

governos federal, estaduais e municipais, técnicos que ajudam nesse processo. Cito

o Gílson, Superintendente do Incra; o Jorge Vicente, secretário executivo do conselho

estadual. Quero deixar claro que precisamos avançar em alguns aspectos. Nosso

papel é reivindicar, e não podemos nos contentar nunca com o que é jogado. Ainda

existe uma diferença muito grande, Sr. Presidente, Deputado Jangrossi. Estamos

comemorando, sim, os R$15.000.000.000,00. Pôxa vida! Se 77% ou mais dos
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empregos gerados no campo vêm da fonte de trabalho dos pequenos, por que os

grandes ainda estão levando muito mais? Temos de nos organizar muito ainda, para

chegarmos lá. Diria que estamos fazendo gols, mas não o suficiente. Neste momento,

Dr. Paulo Romano, gostaria de pedir ao senhor, com a colaboração desta Casa do

povo, dos Deputados que têm sensibilidade social com o nosso Estado, que

trabalhem pela regulamentação da Lei nº 44.867, que reduz o ICMS dos produtos

para a agricultura familiar. Aliás, isso foi matéria de discussão do Secretário na quarta

edição da Agriminas. A lei não pode ficar no papel, ela tem de ir para a prática o mais

rápido possível. Ela só é bonita quando sai do papel. Portanto, gostaria que V. Exa.,

como representante do setor da agricultura do governo do Estado, mobilizasse e

agilizasse a regulamentação da lei. Imaginem um agricultor que tem R$100.000,00

em produtos. Considerando a média de 15% de ICMS, serão retirados da sua

produção R$15.000,00 para pagar imposto ao governo. Isso é muito. A agricultura

familiar hoje tem cumprido um papel muito importante nesse protagonismo gerador de

emprego e renda. Falando em lei, Rogério Correia, Argileu, quero deixar registrado

para este Plenário e para quem está vendo a TV Assembleia que essa Lei nº 11.947

é muito importante, pois gerará muitos empregos e ajudará muito o José Silva. Mas

era uma medida provisória que estava trancada no Senado. Se não nos

mobilizássemos, não procurássemos os Senadores, essa lei não existiria. Não

podemos deixar de falar isso também. Depois que obtemos conquistas, tudo é bonito,

mas não se vê por trás da cortina o sacrifício que fizemos nas Marchas das

Margaridas, no Grito da Terra. Dormimos debaixo de lona de circo dois ou três dias

em Brasília, não é, Argileu? O pessoal do Boné Verde e de outros movimentos sabe o

que é ficar ali lutando por aqueles que estão no campo. Estamos prestando um

grande serviço para a sociedade. Essa lei é muito importante, e nosso papel é

fundamental para ajudar a aglutinar e organizar. Quem sabe não 30, mas 100% do

alimento distribuído nas escolas pode ser produzido por nós? Isso depende da nossa

organização. Evidentemente que isso vai mexer com a economia local, regional,

estadual, vai gerar emprego e renda, expectativa e qualidade de vida. Por trás disso

tem que haver escola boa, posto de saúde, estrada e vários outros elementos

fundamentais para a sobrevivência do ser humano. Não poderia deixar de falar aqui
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na Casa do povo que realmente está aumentando o número de propriedades.

Concordo com você, Argileu, mas existe um contrassenso. Hoje a agricultura familiar

está ficando esmirrada. O avô que tinha 50ha tinha cinco filhos. Dividiu, e cada filho

ficou com 10ha. Cada filho passou para o neto, que passou para o bisneto, e esse

queijo vai diminuindo cada vez mais. Isso é preocupante. Daqui a pouco o bisneto

não tem mais terra. Do outro lado, Rogério Correia, ainda impera neste país o

latifúndio. Quero deixar registrado que todos os dias são noticiados os altos índices

de produtividade que nosso setor tem alcançado no País em virtude de pesquisas, da

Embrapa, da Epamig, da ciência e da tecnologia. O que eu produzia antes com 1ha

produzo hoje o dobro. Um boizinho que gastava 10 anos para chegar a tantas arrobas

hoje gasta apenas alguns meses. Estou falando bobagem, José Silva?

Deputado Carlos Gomes, Deputado Padre João, precisamos muito de vocês porque

agora, Sra. Neila, a bancada ruralista é contrária a que o Presidente Lula reveja os

índices de produtividade. Isso é uma vergonha. É desse jeito que vamos continuar

avançando neste país? Isso significa que os grandes jamais vão querer abrir mão do

que é deles. Qual é a preocupação desse pessoal? Se ele está produzindo, gerando

emprego e renda, aquela propriedade não vai ser expropriada para reforma agrária

porque está produzindo, cumprindo sua função social conforme determina a

Constituição Federal. O que precisamos atacar é o latifúndio improdutivo e ocioso que

existe neste país. Precisamos ir para o Congresso Nacional falar o nome desses

traidores que ficam dando tapinha nas nossas costas, mas que estão lá dentro

votando contra nós, porque ano que vem tem eleição. Eu não poderia deixar de dizer

isto neste momento tão importante, porque aqui é a Casa do povo. Não falo por mim,

falo por todos. É muito importante ouvirmos que foram lançados

R$15.000.000.000,00. Isso vai ajudar a mexer com a economia. Estamos trabalhando

todas essas parcerias que têm contribuído. Isso era uma coisa do Rio Grande do Sul,

de Santa Catarina e do Paraná. Não fazíamos nada ou fazíamos acanhados. Hoje,

José Silva, estamos com coragem e turbinados para chegar ao primeiro lugar em

tudo. Minas tem potencial. Agora precisamos avançar por esse outro lado, que ainda

é negativo. Não sou ignorante de dizer que os R$15.000.000.000,00 não são

importantes. Claro que o são, assim como são fundamentais as parcerias que
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abrimos, bem como os relacionamentos. Carlos Geovane, já melhorou muito o

relacionamento que temos com o Banco do Brasil, mas há ainda algumas

reclamações sobre alguns gerentes. Temos de trabalhar ainda as cabecinhas deles,

pois acham que são donos do dinheiro e, portanto, podem liberar recursos para quem

eles quiserem. Nós, que representamos as trabalhadoras, os trabalhadores, os

pequenos, queremos o crescimento deste país. Sabemos que as cidades estão

saturadas, não suportam mais a vinda do povo para os grandes centros. Temos de

fazer com que essas leis realmente saiam do papel. Dr. Paulo Romano, conheço o

senhor há algum tempo e a sua trajetória de vida; peço-lhe que nos ajude. Faço esse

pedido também aos Deputados presentes. Estamos cumprindo o nosso papel, mas

precisamos do apoio de vocês, deste Plenário, das pessoas que estão nos vendo,

para que o Presidente Lula possa editar uma medida, um decreto, uma lei para rever

os índices de produtividade, para acabar com o latifúndio, a fim de gerar emprego e

renda, terminando com a miséria e com a pobreza deste país. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Paulo Afonso Romano

Cumprimento os componentes da Mesa; o Presidente dos trabalhos, Deputado

Vanderlei Jangrossi, representando o Presidente da Assembleia; e faço um

cumprimento especial a todos os participantes desta importante reunião. No tempo

breve de 5 minutos, quero fazer uma síntese, em nome do governo de Minas,

representando aqui o Secretário Gilman Viana, Secretário da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento. Não é demais mencionar novamente o Dr. Jorge Vicente, já citado

aqui duas vezes, funcionário da Emater, Secretário Executivo do Conselho Estadual

de Desenvolvimento Rural Sustentável, que é efetivamente o espaço onde a

integração se faz na formulação e na execução das políticas ligadas à agricultura

familiar em Minas Gerais. O Secretário Gilman é o Presidente do Conselho e

assiduamente está lá, durante todas as reuniões. Isso é para dizer do compromisso,

do envolvimento que o governo de Minas Gerais tem, cotidianamente, com todos os

projetos e os assuntos relacionados à agricultura familiar. De outro lado, é necessário

mencionar que, do ponto de vista de mobilização, de retaguarda de assistência

técnica e social, a Emater, que é exemplo nacional, presidida brilhante pelo nosso

colega José Silva, é o órgão fundamental, o esteio da operacionalização deste
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programa. Essa é uma participação efetiva do Estado, na medida em que é parceiro

de todo esse aparato, que está muito evoluído, é muito bem-recebido e vem de

órgãos ligados aos diversos Ministérios do governo federal. É uma evolução que

devemos comemorar. Creio que esse lançamento do Plano Safra deve ser

considerado - o produtor sempre tem esperança - como a festa do plantio, o início.

Sempre falamos na colheita, que uma vez ou outra pode falhar, mesmo com todos os

instrumentos de apoio; porém o momento é para se comemorar. Como representante

do Estado, queremos dizer a todos, especialmente aos produtores e líderes dos

produtores da agricultura familiar, que o Estado, no plano federal, estadual e

municipal, está fazendo justiça a gerações - chegando à de vocês -, pelo esforço de

permanecerem no campo, na labuta diária, dando sustentação a uma sociedade que

ainda tem muitas reivindicações a serem atendidas, como é o caso da sociedade

brasileira. Portanto, registro como justo e necessário esse tipo de reconhecimento.

Muitas coisas já foram ditas, porém peço a atenção de vocês para um assunto que

foi tratado de maneira tangencial, mas considero-o central. Falou-se aqui de ecologia,

de agricultura orgânica. Contudo, no caso de Minas Gerais, a partir de uma iniciativa

do Governador Aécio, cuja liderança, num esforço muito grande, num debate entre

membros que representam vocês - e aqui destaco novamente o Sr. Vilson, Presidente

da Fetaemg, que é realmente aguerrido; a Faemg, entre outras instituições; o

Secretário de Agricultura e Abastecimento -, com o apoio desta Assembleia,

conseguiu aprovar uma reformulação da legislação ambiental, da qual destacarei um

ponto que julgo relevante. Já em forma de decreto devidamente regulamentado, está

a acolhida aos produtores que estão com as suas áreas ambientalmente protegidas,

as chamadas Área de Preservação Permanentes - APPs. Seja na beira dos córregos,

seja nas encostas e topos de morros, eles têm oportunidade, e o governo lhes dará

apoio para continuarem utilizando essas áreas, volto a dizer, aquelas que estão com

utilização consolidada - não estamos falando de derrubada nova -, para produzir de

maneira sustentável. Dessa forma, não serão seguidos, de forma atribulada, por

fiscalização, seja de polícia, seja do IEF. Por quê? Porque há um prazo de 20 anos

para se fazer a regularização, mas não uma regularização no papel, e sim uma que

permita a plantação - mesmo sendo uma floresta no morro, com uma pastagem, já
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estaria atendido. Ou haveria algum outro tipo de exigência, especialmente para

proteger o solo, a água e a biodiversidade, nos caso das APPs chamadas fluviais, ou

seja, próximas aos cursos d’água. Enfim, o produtor poderá continuar plantando,

apenas com um cuidado maior com a conservação do solo e com a água.

O governo estará mobilizado, procuraremos a Secretaria de Agricultura, os órgãos

representativos de vocês, como sindicatos, Fetaemg, cooperativas. A Emater estará

envolvida; convidaremos o Banco do Brasil, um protagonista importante, com cujo

órgão já iniciamos uma conversa; o Banco do Nordeste; as cooperativas de crédito,

por intermédio do Sicoob, para darmos, a partir de Minas Gerais, um exemplo de

como se pode reformular um código florestal preservando a condição de produção

sustentável dos produtores, grandes, médios ou pequenos. Porém, especialmente os

pequenos, que são os que têm o maior percentual de área dentro das APPs. Essa é

uma notícia nova. Queremos, de maneira proativa, facilitar a vida de vocês. Muito

obrigado e um abraço.

Palavras do Sr. Presidente

Antes de iniciar meu pronunciamento, gostaria de informar que o Dr. Paulo nos

disse que assume o compromisso de levar o decreto para que seja publicada a

regulamentação. Então, já foi feito um pedido que foi prontamente atendido.

Gostaria, ainda, de dizer ao Sr. Celso Afonso de Morais, Secretário de Políticas

Sociais, que tem um documento em mãos com as reivindicações do setor, que quero

recebê-lo como Presidente da Comissão de Política Agropecuária desta Casa, para

dar encaminhamento às solicitações. A próxima reunião da Comissão será realizada

nesta terça-feira e, na oportunidade, faremos a leitura das reivindicações em razão

dos preços e das oportunidades que devem existir no setor.

- Procede-se à entrega do documento.

Exma. Sra. Neila Maria Batista Afonso, Diretora do Departamento de Gestão

Integrada da Política da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional,

representando o Ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Patrus

Ananias; Exmo. Sr. Paulo Afonso Romano, Secretário Adjunto de Estado de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, nosso companheiro, representando o

Secretário Gilman Viana Rodrigues; Exmo. Sr. José Silva Soares, Presidente da
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Emater-MG; Exmo. Sr. Rogério Correia, meu companheiro, Delegado Federal do

Ministério do Desenvolvimento Agrário em Minas Gerais; meu querido irmão Argileu

Martins da Silva, Diretor do Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural

da Secretaria de Agricultura Familiar; Sr. Celso Afonso de Morais, Secretário de

Políticas Sociais; Exmo. Sr. Vilson Luiz da Silva, Presidente da Fetaemg; Sr. Carlos

Geovane Rodrigues, representando o Banco do Brasil, sempre presente em todas as

reuniões, dando essa contribuição tão importante para o setor do agronegócio; Exmo.

Deputado Padre João, autor do requerimento que deu origem a esta solenidade;

nobre Deputado Carlos Gomes, coautor do referido requerimento; e companheiros da

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Pela terceira vez, participo do lançamento do Plano Safra. O primeiro aconteceu

aqui, na Assembleia; o segundo, em Teófilo Otôni; desta vez, estamos novamente

aqui, na Assembleia Legislativa. Isso muito me orgulha, pois esse ato demonstra a

preocupação da Assembleia com o tema, especialmente porque é importante a ação

conjunta, Rogério. Todas as vezes que fomos chamados, fizemos uma participação

conjunta. Desde o primeiro ano - foi assim na outra legislatura - o Padre João sempre

esteve à disposição, fazendo os requerimentos, mostrando a importância do Plano

Safra e da participação da Assembleia Legislativa, por se tratar de um setor muito

importante para todos nós.

A história dos países mais prósperos mostra que a agricultura familiar é

sustentáculo do desenvolvimento econômico, da distribuição de riqueza e da

promoção de justiça social. Por isso, em todos eles é estimulada e valorizada no

âmbito das políticas públicas.

No Brasil, a importância da agricultura familiar é inquestionável. Ela é a base

econômica da grande maioria dos pequenos e médios Municípios, gerando emprego

e renda nos setores de produção, comércio e serviços. É fonte de sobrevivência e de

inserção no mercado de trabalho para um grande contingente de brasileiros

vinculados ao campo. Mais do que isso: seu peso econômico se estende aos grandes

Municípios, às metrópoles e suas regiões de influência, ao conjunto da população. Os

produtores familiares respondem por cerca de 70% dos alimentos que chegam à

mesa dos brasileiros. Graças a eles temos a garantia de suprimento de produtos
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básicos de nossa dieta, como arroz, feijão, milho, mandioca e hortaliças. Muitas

vezes nos esquecemos disso quando entramos em um supermercado. Tais produtos

estão sempre lá nas gôndolas porque, em grande parte, são cultivados nas pequenas

propriedades.

De acordo com estatísticas oficiais, existem no País cerca de 4.100.000 unidades

produtivas familiares, o que corresponde a mais de 80% das propriedades rurais

brasileiras e a mais de 70% da população ocupada na agricultura. Contribuem, por

isso, com 10% do PIB nacional.

Assim como constitui um segmento econômico indispensável, a agricultura familiar

é também um fator de integração social, de divulgação de nossa cultura, de nossas

tradições ligadas à nutrição e à culinária e, ainda, de preservação ambiental, porque é

exercida, na maioria das vezes, de forma equilibrada em relação à natureza.

É preciso considerar, entretanto, que grande parte dos agricultores familiares possui

baixo nível de escolaridade, de conhecimentos técnicos, e poucos recursos para

aprimorar ou dinamizar suas atividades. Necessitam, portanto, de apoio das

instituições públicas para cumprir sua parte na construção do desenvolvimento

nacional.

Nessa perspectiva, é mais do que oportuna a elaboração e operacionalização do

Plano Safra da Agricultura Familiar 2009-2010, cuja finalidade é fortalecer o setor.

Seus recursos, de R$15.000.000.000,00, destinam-se às áreas de custeio,

investimentos e comercialização e, ainda, à modernização da infraestrutura das

unidades produtivas.

Abrangente do ponto de vista dos fatores que compõem a atividade agrícola, o

Plano beneficia também os pequenos produtores e suas famílias em vários outros

aspectos, como os da assistência técnica, da disponibilização de novas tecnologias,

do apoio específico às mulheres agricultoras, da identificação dos produtos por meio

de selo próprio e do acesso ao mercado de consumo.

Reforça ainda os projetos de sustentabilidade do País, por meio do apoio ao

desenvolvimento de sistemas agroflorestais, e amplia o sentido social do programa de

alimentação escolar da rede pública de ensino, vinculando um percentual mínimo de

seus recursos à compra de produtos da agricultura familiar.
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Por todos esses aspectos, entendemos que o Plano Safra da Agricultura Familiar é

um instrumento de política pública de inegável contribuição ao desenvolvimento

econômico e social do País, devendo por isso ser devidamente difundido, valorizado

e aprimorado, de acordo com as necessidades e demandas de seu público-alvo. Que

Deus nos abençoe.

Encerramento

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

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

Deputadas e os Deputados para a extraordinária de terça-feira, dia 15, 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 15/9/2009.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.731/2007

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais

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 proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que a declarou jurídica, constitucional e legal com a Emenda nº 1, que

apresentou. Vem agora a matéria a este órgão colegiado, para deliberação

conclusiva, nos termos do art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.731/2007 pretende declarar de utilidade pública o Distrito de

Irrigação de Jaíba, entidade sem fins lucrativos, detentora de personalidade jurídica e

patrimônio próprio. Com sede primeiramente no Município de Manga e,

posteriormente, em Jaíba, após a sua emancipação, sempre permaneceu com o

objetivo de administrar, operar e manter as obras de infraestrutura do Projeto Jaíba.

Suas múltiplas atividades compreendem: manter as estruturas básicas, os
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equipamentos de adução, condução e distribuição de água, as estações de captação

e bombeamento d’água e a rede de drenagem do Distrito; administrar os prédios de

apoio às atividades no local; definir os critérios, a forma, o volume e os horários de

distribuição da água entre os irrigantes, observando o plano previamente aprovado;

estimular e apoiar o associativismo, incentivando a criação de entidades cooperativas

ou representativas, que devem congregar os trabalhadores instalados nas glebas;

preservar a função social, a racionalidade econômica e a utilidade pública do uso da

água e dos solos irrigáveis; orientar os associados no que se refere à exploração

agropecuária, tendo em vista compatibilizá-la com o uso comum da água.

Sendo os serviços prestados por essa entidade de inestimável valor social e

econômico para Minas Gerais, ela se torna merecedora do título de utilidade pública.

Esclareça-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem por finalidade mudar o nome do Município onde a entidade tem sua

sede.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.731/2007, em

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

Justiça.

Sala das Comissões, 15 de setembro de 2009.

Almir Paraca, relator.

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

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

De autoria do Deputado Délio Malheiros, o projeto de lei em epígrafe tem por

finalidade instituir a Semana do Consumo Consciente.

A proposição foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, da qual

recebeu parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do

Substitutivo nº 1, que apresentou. Vem, agora, a esta Comissão para receber parecer

quanto ao mérito, nos termos dos arts. 188, 102, IV, “b”, e 190, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.489/2009 tem por escopo instituir a Semana do Consumo
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Consciente, a ser realizada, anualmente, na semana que contenha o dia 15 de

março, quando serão promovidas atividades educativas de conscientização para

sensibilizar a sociedade sobre a importância do uso consciente do dinheiro e do

consumo sustentável.

Lidar com dinheiro no mundo globalizado é um desafio para grande parte da

população, que, por ter pouca noção de economia e deixar-se seduzir pela

propaganda, facilmente se torna endividada. As famílias nessa situação têm

dificuldade em educar os filhos adolescentes para que não se tornem consumistas e

desregrados.

Entender de onde vem e para onde vai o próprio dinheiro pode melhorar a sua

utilização, criando condições para uma situação financeira saudável, em que é

possível prosperar, ter uma vida confortável, conquistar sonhos e preparar-se para o

futuro.

Para a construção de uma sociedade consciente e capaz de se relacionar com a

própria moeda, é necessário que o cidadão possa desenvolver competências e

habilidades para comparar, equilibrar finanças, enfrentar despesas imprevistas,

economizar e evitar fraudes. Tal preparação tem como finalidade melhorar sua

compreensão dos produtos financeiros disponíveis no mercado, que estão mais

complexos a cada dia, além de desenvolver valores e competências em relação ao

uso equilibrado do dinheiro, comprometido com o futuro individual e coletivo.

O uso consciente dos recursos disponíveis exige planejamento e escolhas dentro

de prioridades previamente estabelecidas. Para tanto são necessárias informações

sobre orçamento familiar, melhor hora de investir, como falar de dinheiro com os

filhos, como evitar dívidas desnecessárias ou sair do vermelho, além de como utilizar

de forma correta os serviços de crédito oferecidos pelas instituições financeiras.

Como consequência do consumo consciente do dinheiro e do crédito estão uma

boa gestão dos próprios recursos financeiros e a compreensão dos impactos de cada

escolha sobre o próprio orçamento, as relações sociais, a natureza e a economia.

Outro conceito que se torna fundamental para a sociedade é o de consumo

sustentável, construído a partir da noção de desenvolvimento sustentável, que

engloba cuidados com os recursos naturais como água e energia, a reciclagem de
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materiais e a utilização ponderada de apenas o necessário. Assim, estará sendo

garantido o crescimento da economia global de forma equilibrada e a vida das

gerações futuras, evitando-se a falta de recursos naturais devido ao consumo

exagerado.

Diante dessas informações, a pretensão do projeto de lei em análise mostra-se

oportuna e meritória. Realmente o poder público pode colaborar muito com a

promoção de atividades educativas para conscientizar a população sobre a

necessidade de mudanças de padrões de consumo que possam aliar a qualidade de

vida e um futuro tranquilo ao crescimento do País, com a manutenção do equilíbrio do

meio ambiente.

Cabe ressaltar, por fim, que o Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de

Constituição e Justiça, tem como objetivo retirar do texto do projeto comando

estabelecendo atribuição para órgão do Poder Executivo, matéria de iniciativa

privativa do Governador, e adequar seu texto à técnica legislativa.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.489/2009, em

turno único, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de

Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 15 de setembro de 2009.

Adalclever Lopes, Presidente - Tiago Ulisses, relator - Irani Barbosa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.487/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em epígrafe altera a redação do

parágrafo único do art. 1º da Lei nº 14.065, de 22/11/2001, que autoriza o Poder

Executivo a doar imóvel ao Município de Santo Antônio do Monte.

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 matéria a este órgão colegiado a fim de ser apreciada quanto aos

aspectos financeiros e orçamentários, conforme preceitua o art. 188, combinado com
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o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.487/2009 pretende alterar o parágrafo único do art. 1º da Lei

nº 14.065, de 2001, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Santo

Antônio do Monte imóvel com área de 9.856m², situado nesse Município, para a

construção de quadras esportivas, creches, salão comunitário, área de lazer para a

comunidade e edificação de prédio apropriado à instalação de unidade da Secretaria

de Estado da Fazenda.

O art. 1º da proposição dá nova redação ao parágrafo único do art. 1º da lei,

estabelecendo que o imóvel destina-se, ainda, à doação ao INSS de 1.000m², para

construção da agência local da Previdência Social, em consonância com o interesse

da comunidade.

Ainda em defesa do interesse coletivo, 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.

Importante lembrar que a autorização legislativa para a alienação de bem público é

exigência 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. No § 2º de seu art. 105, essa norma

estabelece que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do

Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

Cabe ressaltar que parte das obrigações impostas pela Lei nº 14.065 para o imóvel

doado a Santo Antônio do Monte não foram cumpridas, porque não foram construídos

o prédio a ser doado ao Estado e o salão comunitário. Além disso, a norma, editada

em 2001, vigorou por cerca de oito anos e, em decorrência disso, a técnica legislativa

não permite sua alteração como se fosse atual.

Em decorrência dessas observações, a Comissão de Constituição e Justiça

apresentou o Substitutivo nº 1, que, em seu art. 1º, concede ao donatário do imóvel

de que trata a Lei nº 14.065 o prazo de três anos, contados da publicação da nova lei,

para a construção de salão comunitário e de prédio, a ser doado ao Estado, para o

funcionamento de unidade da Secretaria de Estado de Fazenda, e permite que o
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imóvel tenha uma área de 1.000m² doada ao Instituto Nacional de Seguridade Social

– INSS – para a instalação de agência desse Instituto.

Ademais, prevê, no art. 2º, que o imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, findo

o prazo estabelecido, não tiverem sido cumpridas as destinações previstas nesta lei

e, em consequência, revoga o art. 2º da Lei nº 14.065, de 2001.

Com essas alterações, o projeto de lei em análise atende aos preceitos legais que

versam sobre a transferência de domínio de bens públicos e à técnica legislativa,

além de não acarretar despesas para o erário e não implicar repercussão na lei

orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.487/2009, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 15 de setembro de 2009.

Jayro Lessa, Presidente - Inácio Franco, relator - Antônio Júlio - Lafayette de

Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Tiago Ulisses.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.487/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em epígrafe altera a redação do

parágrafo único do art. 1º da Lei nº 14.065, de 22/11/2001, que autoriza o Poder

Executivo a doar imóvel ao Município de Santo Antônio do Monte.

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

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a este órgão colegiado examiná-la preliminarmente quanto aos aspectos

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

Interno.

Em 4/8/2009, o projeto foi baixado em diligência à Secretária de Estado de

Planejamento e Gestão, a fim de que se manifestasse sobre a alteração pretendida,

assim como ao Prefeito Municipal de Santo Antônio do Monte, para que declarasse

sua aquiescência à pretensão do projeto.
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Atendidas as solicitações, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.487/2009 tem por escopo alterar o parágrafo único do art. 1º

da Lei nº 14.065, de 22/11/2001, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município

de Santo Antônio do Monte imóvel com área de 9.856m², situado nesse Município,

destinado à construção de quadras esportivas, creches, salão comunitário e área de

lazer para a comunidade, bem como à edificação de prédio, a ser doado ao Estado,

apropriado à instalação de unidade da Secretaria de Estado de Fazenda.

A alteração proposta pretende possibilitar que 1.000m² sejam doados pelo

Município ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS –, para a instalação de

uma agência da Previdência Social. Além disso, estipula o prazo de três anos para

construção de salão comunitário e do prédio a ser doado ao Estado para

funcionamento da Secretaria de Estado de Fazenda, obrigações previstas na Lei nº

14.065 e ainda não cumpridas.

Em seu art. 2º, o projeto prevê que o imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se,

no prazo de três anos, contados da data da publicação da nova lei, não lhe tiver sido

dada a destinação prevista.

Importante observar que o Prefeito Municipal de Santo Antônio do Monte, por meio

do Ofício nº 1.828, de 20/8/2009, informou que concorda com os termos do Projeto de

Lei nº 3.487/2009.

Por seu turno, a Secretária de Estado de Planejamento e Gestão, por intermédio da

Nota Técnica nº 367/2009, manifestou-se inteiramente favorável ao referido projeto,

aduzindo que a área de 1.000m² destinada ao INSS será aproveitada em benefício da

população.

Saliente-se que a proteção do interesse coletivo é princípio de observância

obrigatória pela administração do Estado, pois no trato da coisa pública prepondera o

que é conveniente para a coletividade; por isso, nas proposições em que esta Casa

autoriza a alienação de bens estaduais, como determina o art. 18 da Constituição do

Estado e o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, a existência de tal salvaguarda

encontra-se nas cláusulas de destinação e de reversão.

Como a modificação a ser implementada pela proposição está de acordo com a
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legislação vigente e atende ao interesse da comunidade em que o imóvel se

encontra, não há óbice à sua tramitação nesta Casa.

Entretanto, apresentamos o Substitutivo nº 1, ao final deste parecer, que concede

prazo ao donatário do imóvel de que trata a Lei nº 14.065 para a construção de salão

comunitário e do prédio a ser doado ao Estado, para o funcionamento de unidade da

Secretaria de Estado de Fazenda, e autoriza a doação de área de 1.000m² ao INSS,

para a instalação de agência desse Instituto.

Nossa proposta visa respeitar o fato de a norma, editada em 2001, ter vigorado por

cerca de oito anos e, em decorrência disso, não se pode retroceder no tempo e

proceder à sua alteração como se atual fosse.

Como as obrigações impostas pela Lei nº 14.065 não foram totalmente cumpridas,

pois falta a construção do prédio a ser doado ao Estado e do salão comunitário, é

necessária a inclusão de dispositivo para conceder ao donatário o prazo de três anos,

contados da publicação da nova lei, para a utilização do imóvel conforme a

destinação prevista na Lei nº 14.065.

Ainda, em defesa do interesse coletivo, será estabelecida cláusula que prevê a

reversão do bem ao patrimônio do Estado, se, no prazo de três anos contados da

publicação da lei, não lhe forem dadas as destinações previstas pela nova lei; além

de revogada a cláusula de reversão prevista na Lei nº 14.065.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.487/2009 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Concede prazo ao donatário do imóvel de que trata a Lei nº 14.065, de 22 de

novembro de 2001, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Santo

Antônio do Monte 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 14.065, de 22

de novembro de 2001, o prazo de três anos, contados da publicação desta lei, para a

construção de salão comunitário e de prédio, a ser doado ao Estado, para o

funcionamento de unidade da Secretaria de Estado de Fazenda.



____________________________________________________________________________
783

Parágrafo único – O imóvel de que trata a Lei nº 14.065, de 22 de novembro de

2001, terá uma área de 1.000m² (mil metros quadrados) doada ao Instituto Nacional

de Seguridade Social – INSS – para a instalação de agência desse Instituto.

Art. 2º – O imóvel de que trata a Lei nº 14.065, de 2001, reverterá ao patrimônio do

Estado se, findo o prazo estabelecido no “caput” do art. 1º desta lei, não tiverem sido

cumpridas as destinações previstas nesta lei.

Art. 3º – Fica revogado o art. 2º da Lei nº 14.065, de 2001.

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

Sala das Comissões, 15 de setembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto Abramo -

Ronaldo Magalhães - Padre João.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 16/2007

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em epígrafe obriga a

implantação do processo de coleta seletiva de lixo em “shopping centers” e em outros

estabelecimentos que especifica.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 2, retorna agora o projeto a esta

Comissão para receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 189, combinado

com o art. 102, VIII, do Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

O projeto sob comento estabelece a obrigatoriedade da coleta seletiva de materiais

recicláveis para empresas de grande porte, “shopping centers” com mais de

cinquenta estabelecimentos comerciais, condomínios industriais com cinquenta ou

mais estabelecimentos, condomínios residenciais com cinquenta ou mais habitações

e repartições públicas.

Ao longo de sua tramitação no 1º turno, a matéria recebeu contribuições da

Comissão de Constituição e Justiça, do Plenário e desta Comissão, que apresentou o

Substitutivo nº 2, aprovado no 1º turno.

Não obstante, outros aprimoramentos merecem ser propostos, especialmente no
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que se refere à utilização da expressão “associações e cooperativas de catadores de

lixo”, presente no art. 1º do vencido. Essa expressão adquiriu conotação pejorativa

junto ao movimento social dos catadores por fazer referência aos materiais recicláveis

como se fossem simples rejeitos, e não matérias primas aptas a serem inseridas em

novos processos produtivos.

Assim, a crítica ressoa também sobre a Política Estadual de Apoio e Incentivo à

Coleta Seletiva de Lixo como um todo, dado que o termo “lixo” possui acepção similar

ao que a Política Estadual de Resíduos Sólidos, Lei nº 18.031, de 2009, definiu como

“rejeitos”, a saber, “os resíduos sólidos que, depois de esgotadas as possibilidades de

tratamento e recuperação por processos tecnológicos viáveis econômica e

ambientalmente, destinem-se a disposição final ambientalmente adequada”.

Dessa forma, apresentamos a Emenda nº 1, que substitui, no art. 1º e no “caput” do

art. 4º-A da Lei nº 13.766, de 2000, o termo “lixo” por “resíduos sólidos”, adequando-a

à Lei nº 18.031, de 2009. Apresentamos, também, a Emenda nº 2 com a finalidade de

substituir, no inciso III do art. 4º-A da mesma lei, a expressão “catadores de lixo” por

“catadores de materiais recicláveis”.

Conclusão

Com base no exposto, opinamos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº

16/2007, na forma do vencido no 1o turno, com as seguintes Emendas nºs 1 e 2.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se o seguinte art. 2º, renumerando-se os seguintes:

“Art. 2º – O termo ‘lixo’, presente no art. 1º e no ‘caput’ do art. 4º-A da Lei nº 13.766,

de 30 de novembro de 2000, fica substituído por ‘resíduos sólidos’.”.

EMENDA Nº 2

Substitua-se no inciso III do art. 4º-A, a que se refere o art. 1º, a expressão

“catadores de lixo” por “catadores de materiais recicláveis.”.

Sala das Comissões, 15 de setembro de 2009.

Fábio Avelar, Presidente e relator - Almir Paraca - Gil Pereira.

PROJETO DE LEI Nº 16/2007

(Redação do Vencido)

Altera a Lei nº 13.766, de 30 de novembro de 2000, que dispõe sobre a Política



____________________________________________________________________________
785

Estadual de Apoio e Incentivo à Coleta Seletiva de Lixo, e altera dispositivo da Lei nº

12.040, de 28 de dezembro de 1995, que dispõe sobre a distribuição da parcela de

receita do produto da arrecadação do ICMS pertencente aos Municípios, de que trata

o inciso II do parágrafo único do art. 158 da Constituição Federal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O inciso III do art. 4º-A da Lei nº 13.766, de 30 de novembro de 2000,

passa a vigorar com a seguinte redação, ficando a lei acrescida dos seguintes arts.

4º-B e 4º-C:

“Art. 4º-A – (...)

III - o material coletado será doado a associações e cooperativas de catadores de

lixo ou, na falta destas, a instituições congêneres.

(...)

Art. 4º-B – As empresas de grande porte, os “shopping centers” que apresentem

mais de cinquenta estabelecimentos comerciais, os condomínios industriais com

cinquenta ou mais estabelecimentos e os condomínios residenciais com cinquenta ou

mais habitações ficam obrigados a instituir a coleta seletiva de lixo.

§ 1º – Os recipientes para a coleta de resíduos recicláveis serão dispostos em

locais de fácil acesso e identificados por meio das cores padronizadas para cada tipo

de material, conforme os parâmetros estabelecidos pelo Conselho Estadual de

Política Ambiental - Copam.

§ 2º – O disposto neste artigo aplica-se aos Municípios em que haja coleta seletiva

de lixo realizada pelo Serviço de Limpeza Urbana.

Art. 4º-C – O descumprimento do disposto no art. 4º-B sujeitará o infrator à pena de

multa no valor de 1.500 Ufemgs (mil e quinhentas Unidades Fiscais do Estado de

Minas Gerais).”.

Art. 2º – Será aberto prazo de noventa dias contados da data da publicação desta

lei para a adoção das providências necessárias ao cumprimento do disposto no art.

4º-B, a que se refere o art. 1º desta lei.

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

PARECER SOBRE O SUBSTITUTIVO Nº 1, APRESENTADO NO 2º TURNO, AO

PROJETO DE LEI Nº 2.926/2008
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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 no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1 , o projeto retornou a esta

Comissão, que opinou pela aprovação do projeto no 2º turno, na forma do vencido no

1º turno.

Durante a discussão da proposição no 2º turno, foi apresentado, em Plenário, o

Substitutivo nº 1, do Deputado Lafayette de Andrada, que vem a esta Comissão para

receber parecer, nos termos regimentais.

Fundamentação

O projeto de lei em tela pretende alterar o art. 15 da Lei nº 12.729, de 30/12/97,

aumentando o valor mínimo previsto para a propositura de execução fiscal, que é

atualmente de R$1.000,00.

A redação original do 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”, contornando, assim, a questão da

renúncia de receita, disciplinada pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

A proposição, na forma do vencido no 1º turno, elevou o limite mínimo para

execução para R$10.000,00 e restringiu a medida ao crédito tributário relativo ao

ICMS de cada contribuinte inscrito em dívida ativa.

O Substitutivo nº 1, apresentado em Plenário, pretende fixar em R$5.000,00 o valor

mínimo previsto para a propositura de execução fiscal.

A medida proposta no vencido no 1º turno estimula a inadimplência dos

contribuintes do ICMS, uma vez que somente créditos inscritos em dívida ativa que

perfizessem a quantia de R$10.000,00 poderiam ser objeto de execução fiscal.

Em que pese o fato de, na esfera federal, o art. 20 da Lei nº 10.522, de 2002,

prever 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 consolidado igual ou inferior a R$10.000,00 cumpre observar que

as realidades orçamentárias da União e do Estado de Minas Gerais são distintas.
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Assim, afigura-se razoável a fixação do limite mínimo para tais execuções, no âmbito

estadual, em R$5.000,00 tal como previsto no Substitutivo nº 1, apresentado em

Plenário.

Saliente-se que 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.

Por fim, cabe observar que a redação do vencido leva à interpretação de que o

Estado estaria impedido de executar dívidas de contribuintes com a Fazenda Pública

Estadual no caso de essas dívidas terem valores maiores que o limite, estarem

inscritas na dívida ativa e se originarem de créditos tributários de outros tributos,

como o IPVA, o ITCD e taxas, e de os contribuintes terem dívida de ICMS inferior a

R$10.000,00.

Assim, apresentamos ao final o Substitutivo nº 2, visando aprimorar a matéria.

Conclusão

Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.926/2008 no 2º

turno, na forma do Substitutivo nº 2 ao vencido no 1º turno, a seguir apresentado, e

pela rejeição do Substitutivo nº 1.

SUBSTITUTIVO Nº 2

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

seguinte art. 227-A: “Art. 227-A – Fica autorizada a não execução fiscal de crédito

tributário relativo ao ICMS de cada contribuinte inscrito em dívida ativa cujo valor total

consolidado seja igual ou inferior a R$5.000,00 (cinco mil reais).

Parágrafo único - O limite previsto no “caput” deste artigo deve ser considerado em

relação a todos os débitos de cada sujeito passivo inscritos em dívida ativa do

Estado.”.
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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.

Sala das Comissões, 15 de setembro de 2009.

Jayro Lessa, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Antônio Júlio - Inácio

Franco - Lafayette de Andrada - Tiago Ulisses.



____________________________________________________________________________
789

BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 17 DE SETEMBRO DE 2009

ATAS

ATA DA 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 15/9/2009

Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

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

Correspondência: Mensagens nºs 404 e 405/2009 (encaminhando os Projetos de Lei

nºs 3.741 e 3.742/2009, respectivamente), do Governador do Estado - Ofício nº

32/2009, do Presidente do Tribunal de Contas - Ofícios e cartões - 2ª Fase (Grande

Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 3.743 a 3.750/2009 -

Requerimentos nºs 4.553 a 4.579/2009 - Requerimentos dos Deputados Adelmo

Carneiro Leão, Wander Borges e Doutor Viana e outros, André Quintão e Padre João

e outros, Sargento Rodrigues e outros, Carlos Pimenta e outros, Vanderlei Miranda e

outros, Doutor Viana e Sávio Souza Cruz - Comunicações: Comunicações das

Comissões de Transporte (2), do Trabalho, de Cultura, de Assuntos Municipais, de

Turismo e de Segurança Pública e dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva (2), Zezé

Perrella, Carlos Pimenta e Antônio Carlos Arantes - Oradores Inscritos: Discursos dos

Deputados Alencar da Silveira Jr., Padre João, Paulo Guedes e Antônio Júlio - 2ª

Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Decisão da Presidência -

Palavras do Sr. Presidente (2) - Designação de Comissões: Comissão Especial para

Emitir Parecer sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei nº 19.257 - Comunicação da

Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos:

Requerimentos dos Deputados Wander Borges e Doutor Viana e outros, André

Quintão e Padre João e outros, Sargento Rodrigues e outros, Carlos Pimenta e

outros, Vanderlei Miranda e outros, Doutor Viana e Sávio Souza Cruz; deferimento -

Inexistência de quórum para votação - Requerimento do Deputado Domingos Sávio;

deferimento; discurso do Deputado Domingos Sávio - Questão de ordem -

Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
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Alberto Pinto Coelho - José Henrique - Weliton Prado - Dinis Pinheiro - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Ademir Lucas - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca

- Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -

Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlos Gomes - Carlos Pimenta -

Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves - Dimas

Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Duarte Bechir - Durval

Ângelo - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - 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 - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes -

Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães -

Rosângela Reis - 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 Hely Tarqüínio) - 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, a Sra. 2ª-Secretária, para proceder à leitura da ata da

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- A Deputada Gláucia Brandão, 2ª-Secretária “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:

“MENSAGEM Nº 404/2009*

Belo Horizonte, 9 de setembro de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
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Apraz-me encaminhar a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

egrégia Assembleia Legislativa, o projeto de lei incluso, que autoriza o Poder

Executivo a doar ao Município de Joaíma o imóvel que especifica.

A liberação patrimonial de que trata a proposta recai sobre imóvel do Estado que

abrigou por um bom tempo a Escola Estadual Dr. Antônio Jerônimo de Oliveira,

daquela cidade. Ocorrendo a municipalização daquela unidade de ensino, cuja

denominação foi mantida, deseja a Administração Municipal incorporar ao seu

patrimônio o acervo da escola, uma vez que tal medida virá possibilitar que o

Município faça investimentos em melhorias e conservação do prédio.

O imóvel está vinculado à Secretaria de Estado de Educação que, consultada,

informa não ter planos para o seu aproveitamento, razão por que opinava pela sua

liberação.

Tratando-se, pois, de doação de interesse comunitário, solicito dessa augusta Casa

a aprovação do Projeto.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI 3.741/2009

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

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Joaíma o imóvel

situado na Rua Ipê, nº 100, na sua sede, constituído de uma área com 10.100,00m2,

registrado sob o nº 19.061, do Livro 2-RG, às fls. 4.700, do Cartório do Registro de

Imóveis da Comarca de Jequitinhonha.

Parágrafo único - O imóvel de que trata o “caput” destina-se ao funcionamento da

Escola Municipal Dr. Antônio Jerônimo de Oliveira.

Art. 2º - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos

contados da data da publicação desta lei, não lhe for dada a destinação prevista no

parágrafo único do art. 1º, ou no caso de ser desvirtuada a sua finalidade.

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

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
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“MENSAGEM Nº 405/2009*

Belo Horizonte, 9 de setembro de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa Egrégia

Assembleia Legislativa, o incluso Projeto de Lei, que autoriza a abertura de crédito

suplementar de R$19.470.000,00 (dezenove milhões, quatrocentos e setenta mil

reais) em favor do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e de R$2.000.000,00

(dois milhões de reais) em favor do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do

Consumidor.

A Lei Orçamentária Anual não contém dispositivo que autorize o Poder Executivo a

abrir crédito suplementar aos orçamentos do Ministério Público do Estado de Minas

Gerais e do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, medida só viável

mediante proposta legislativa, o que ora se cumpre.

Por entendê-la relevante e para melhor compreensão do conteúdo do Projeto faço

anexar a Exposição de Motivos elaborada pela Secretária de Estado de Planejamento

e Gestão.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter aos seus

Nobres Pares a aprovação do Projeto.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Senhor Governador,

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência o Projeto de Lei que autoriza a

abertura de crédito suplementar no valor de R$ R$19.470.000,00 (dezenove milhões

quatrocentos e setenta mil reais), em favor do Ministério Público do Estado de Minas

Gerais e de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais) em favor do Fundo Estadual de

Proteção e Defesa do Consumidor.

A suplementação contemplará as seguintes ações:

- Apoio às Ações de Proteção e Defesa do Consumidor, para atender despesas de

custeio no valor de R$1.000.000,00 (hum milhão de reais); e despesas com a compra

de equipamentos no valor de R$1.000.000,00 (hum milhão de reais);
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- Promotoria de Justiça, para atender despesas de custeio no valor de

R$250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais);

- Direção Administrativa, para atender despesas com pagamento de pessoal e

encargos sociais no valor de R$2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais) e

auxílio alimentação no valor de R$100.000,00 (cem mil reais);

- Proventos de Inativos Civis e Pensionistas, para atender despesas com pessoal

inativo e pensionistas no valor de R$16.520.000,00 (dezesseis milhões quinhentos e

vinte mil reais);

Para atender as despesas mencionadas serão utilizados recursos provenientes de:

- anulação de dotações orçamentárias nas seguintes ações: Proventos de Inativos

Civis e Pensionistas no valor de R$1.800.000,00 (hum milhão e oitocentos mil reais);

Procuradoria de Justiça no valor de R$1.000.000,00 (hum milhão de reais);

Promotoria de Justiça no valor de R$14.320.000,00 (quatorze milhões trezentos e

vinte mil reais); Direção Administrativa no valor de R$100.000,00.

- excesso de arrecadação da receita de Contribuição Patronal para o FUNFIP

previsto para o corrente exercício, no valor de R$1.000.000,00 (hum milhão de reais);

- excesso de arrecadação da receita de Contribuição do Servidor para o FUNFIP

previsto para o corrente exercício, no valor de R$1.000.000,00 (hum milhão de reais);

- superávit financeiro da receita de Recursos Diretamente Arrecadados do Fundo

Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, no valor de R$2.000.000,00 (dois

milhões de reais);

- convênio entre o Ministério Público e a Secretaria Especial de Políticas para as

Mulheres, objetivando apoio financeiro às ações de promoção de políticas públicas

para mulheres no âmbito do Projeto Violência Interrompida, Direito e Ação (V.I.D.A.),

no valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais);

- excesso de arrecadação da receita de Doações de Pessoas, de Instituições

Privadas ou do Exterior a órgãos e Entidades do Estado do Ministério Público do

Estado de Minas Gerais, previsto para o corrente exercício, no valor de R$100.000,00

(cem mil reais).

Informo que o Projeto de Lei se faz necessário tendo em vista que a Lei nº 18.022,

de 09 de janeiro de 2009, não contém dispositivo que autorize o Poder Executivo a
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abrir crédito suplementar ao orçamento do Ministério Público do Estado de Minas

Gerais.

Ressalto que o crédito suplementar será coberto com recursos do próprio Ministério

Público, não havendo aporte de recursos ordinários do Tesouro Estadual.

Reitero, na oportunidade, a Vossa Excelência, os meus protestos de estima e

consideração.

Renata Vilhena, Secretária de Estado.

PROJETO DE LEI Nº 3.742/2009

Autoriza a abertura de crédito suplementar de R$21.470.000,00 ao Orçamento

Fiscal do Estado, em favor do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e do

Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar ao

Orçamento Fiscal do Estado, em favor do Ministério Público do Estado de Minas

Gerais, no valor de R$19.470.000,00 (dezenove milhões, quatrocentos e setenta mil

reais), e do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, no valor de

R$2.000.000,00 (dois milhões de reais) para atender a:

I - despesas de custeio, no valor de R$3.650.000,00 (três milhões seiscentos e

cinquenta mil reais);

II - despesas de investimento com a compra de equipamentos no valor de

R$1.000.000,00 (hum milhão de reais); e

III - despesas com pagamento de pessoal e encargos sociais, no valor de

R$16.820.000,00 (dezesseis milhões oitocentos e vinte mil reais).

Art. 2º - Para atender ao disposto no art. 1º serão utilizados recursos provenientes

de:

I - excesso de arrecadação da receita de Contribuição do Servidor para o Fundo

Financeiro de Previdência - FUNFIP, previsto para o corrente exercício, no valor de

R$1.000.000,00 (hum milhão de reais);

II - excesso de arrecadação da receita de Contribuição Patronal para o FUNFIP,

previsto para o corrente exercício, no valor de R$1.000.000,00 (hum milhão de reais);

III - superávit financeiro da receita de Recursos Diretamente Arrecadados do Fundo

Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, no valor de R$2.000.000,00 (dois
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milhões de reais);

IV - anulação de dotações orçamentárias do Ministério Público do Estado de Minas

Gerais no valor de R$17.220.000,00 (dezessete milhões duzentos e vinte mil reais);

V - convênio entre o Ministério Público e a Secretaria Especial de Políticas para as

Mulheres, objetivando apoio financeiro às ações de promoção de políticas públicas

para mulheres no âmbito do Projeto Violência Interrompida, Direito e Ação (V.I.D.A.),

no valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); e

VI - excesso de arrecadação da receita de Doações de Pessoas, de Instituições

Privadas ou do Exterior a Órgãos e Entidades do Estado, do Ministério Público do

Estado de Minas Gerais, previsto para o corrente exercício, no valor de R$100.000,00

(cem mil reais).

Art. 3º - A implementação desta lei observará o disposto no art. 169 da Constituição

da República e as normas pertinentes da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de

maio de 2000.

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

(- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 204 do Regimento

Interno.)

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIO Nº 32/2009

Do Sr. Wanderley Ávila, Presidente do Tribunal de Contas do Estado,

encaminhando o relatório de atividades do 2º trimestre de 2009 desse Tribunal.

- À Comissão de Fiscalização Financeira.

OFÍCIOS

Do Sr. José Sarney, Presidente do Senado Federal, prestando informações

relativas a requerimento da Comissão de Direitos Humanos encaminhado por meio

do Ofício nº 1.843/2009/SGM.

Do Sr. Alexandre Silveira, Deputado Federal, prestando informações relativas ao

Requerimento nº 4.312/2009, da Comissão de Participação Popular.

Do Sr. Silvio Torres, Deputado Federal, convidando a Presidência desta Casa para

audiência pública a realizar-se na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da

Câmara dos Deputados, em 6/10/2009, com a finalidade de discutir providências
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relativas à organização da Copa do Mundo de 2014.

Do Sr. Bonifácio de Andrada, Deputado Federal, prestando informações relativas ao

Requerimento nº 4.172/2009, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Crispim Moreira, Secretário Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional,

encaminhando cópia de termo de convênio firmado entre o Ministério do

Desenvolvimento Social e Combate à Fome e o governo do Estado. (- 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. João Reis Santana Filho, Secretário Executivo do Ministério da Integração

Regional, informando a liberação de recursos financeiros para o Instituto de

Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - Idene. (- 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. Paulo Brant, Secretário de Cultura, prestando informações relativas ao

Requerimento nº 3.443/2009, do Deputado Carlin Moura.

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento, prestando informações

relativas ao Projeto de Lei nº 3.595/2009. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº

3.595/2009.)

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento (9), prestando informações

relativas aos Projetos de Lei nºs 3.138, 3.290, 3.391, 3.399, 3.430, 3.436, 3.449,

3.466 e 3.482/2009, em atenção a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexem-se aos

respectivos projetos.)

Do Sr. Gilman Viana Rodrigues, Secretário de Agricultura, agradecendo voto de

congratulações pela celebração de acordo entre a Pasta de que é titular e a

Associação Brasileira da Indústria de Café, o qual foi formulado por esta Casa em

atenção a requerimento do Deputado Duarte Bechir.

Do Sr. Alexandre Curi, Deputado à Assembleia Legislativa do Paraná,

encaminhando cópia de requerimento do Deputado Reni Pereira, aprovado por essa

Casa, no qual se questiona a edição, pelo governo desse Estado, de decreto que

institui benefício fiscal, matéria que deveria ter sido tratada em lei. (- À Comissão de

Fiscalização Financeira.)
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Do Sr. Célio César Paduani, Corregedor-Geral de Justiça, prestando informações

relativas ao Requerimento nº 4.138/2009, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. José Milton Rocha de Carvalho, Prefeito de Conselheiro Lafaiete e

Presidente da Associação Mineira de Municípios, convidando para o 2º Fórum

Mineiro de Educação, a ser realizado em 17/9/2009, em Belo Horizonte, com o tema

“Educação pública municipal: sustentabilidade e desafios”.

Da Sra. Luciana Ferreira Mendonça, Prefeita Municipal de Três Pontas,

agradecendo votos de congratulação formulados por esta Casa com esse Município e

comunicando que assumiu a Prefeitura em consequência do falecimento do Prefeito

eleito, Sr. Glimaldo Paiva.

Da Sra. Cleide Izabel Pedrosa de Melo, Diretora-Geral do Igam, prestando

informações relativas a requerimento das Comissões de Fiscalização Financeira e de

Participação Popular, encaminhado pelo Ofício nº 1.895/2009/SGM.

Do Sr. Djalma Bastos de Morais, Presidente da Cemig (2), prestando informações

relativas a requerimento das Comissões de Fiscalização Financeira e de Participação

Popular, encaminhado pelo Ofício nº 1.895/2009/SGM, e ao Requerimento nº

3.841/2009, da Comissão de Assuntos Municipais.

Do Sr. Marco Antônio Monteiro de Castro (4), Chefe da Polícia Civil de Minas

Gerais, prestando informações relativas a requerimento das Comissões de

Fiscalização Financeira e de Participação Popular, encaminhado pelo Ofício nº

1.895/2009/SGM, e aos Requerimentos nºs 3.697, 4.259 e 4.385/2009, das

Comissões de Segurança Pública, de Direitos Humanos e de Segurança Pública,

respectivamente.

Do Sr. Paulo César Gonçalves de Almeida, Reitor da Unimontes, prestando

informações relativas ao Requerimento nº 3.733/2009, da Comissão de Participação

Popular.

Do Sr. José Geraldo Sales, Superintendente Regional da Caixa Econômica Federal,

prestando informações relativas ao Requerimento nº 4.261/2009, da Comissão de

Direitos Humanos.

Do Sr. Jorge André Periquito, Presidente Estadual do PRTB, comunicando a

expulsão do Partido do Deputado Edy Araújo Júnior, cujo nome parlamentar é
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Juninho Araújo.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil, prestando

informações relativas ao Requerimento nº 4.073/2009, do Deputado Domingos Sávio.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil (3), prestando

informações relativas aos Projetos de Lei nºs 2.314, 2.878, 2.956/2008, 3.466/2009 e

2.462/2008; 2.935/2008 e 3.487/2009; e 2.781/2008, em atenção a pedido da

Comissão de Justiça. (- Anexem-se aos Projetos de Lei nºs 2.314, 2.878, 2.956/2008,

3.466/2009 e 2.462/2008; 2.935/2008 e 3.487/2009; e 2.781/2008, respectivamente.)

Dos Srs. Leonardo José de Resende Teixeira, Presidente do Conselho Estadual do

Trabalho, Emprego e Geração de Renda - Ceter-MG-, e Fernando Antônio França

Sette Pinheiro, Subsecretário de Trabalho, Emprego e Renda da Secretaria de

Desenvolvimento Social, convidando para a reunião 100ª Reunião Ordinária do Ceter

- MG, a ser realizada por videoconferência com o objetivo de divulgar os trabalhos

desenvolvidos pelo referido Conselho.

Do Sr. Frederico César Silva Melo, Subsecretário de Gestão da Secretaria de

Planejamento e Gestão, prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº

2.960/2009, em atenção a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de

Lei nº 2.960/2009.)

Do Sr. Genilson Ribeiro Zeferino, Subsecretário de Administração Prisional da

Secretaria de Defesa Social (2), prestando informações relativas aos Requerimentos

n°s 4.101 e 4.283/2009, da Comissão de Segurança Pú blica.

Do Sr. Leonardo Carvalho Carreira, Defensor Público do Estado, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 4.306/2009 , da Comissão de Direitos

Humanos.

Da Sra. Vanessa Fusco Nogueira Simões, Promotora de Justiça, Subcoordenadora

do Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais, de Execução Penal, do

Tribunal do Júri e da Auditoria Militar, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 4.271/2009, do Deputado Weliton Pra do.

Do Sr. Felipe Estabile Moraes, Chefe de Gabinete da Secretária de Educação,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 4.200/2009, da Comissão de

Direitos Humanos.



____________________________________________________________________________
799

Da Sra. Ana Cláudia Ribeiro Marzinetti, Coordenadora da Central de Atendimento

ao Denunciante da Fundação Estadual de Meio Ambiente, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 3.182/2008, da Comissã o de Meio Ambiente.

Do Sr. Claudio Soares Rocha, da Diretoria de Documentação Histórica do Gabinete

Pessoal do Presidente da República, prestando informações relativas ao Requerimento

n° 4.214/2009, do Deputado Almir Paraca.

Da Sra. Jussara Maria Rocha, Superintendente de Políticas do Turismo da

Secretaria de Turismo, prestando informações relativas ao Requerimento n°

4.388/2009 , da Comissão de Turismo.

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. Nelson Campos, Secretário Executivo do Conselho Federal Gestor do Fundo

de Defesa de Direitos Difusos da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da

Justiça, prestando informações sobre a celebração de convênio para execução do

projeto Recuperação da Microbacia do Córrego da Cascata e Nascentes do Córrego

do Diogo - Parque Florestal Municipal de Sete Lagoas. (- 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. Rosani A. Araújo, Coordenadora de Logística e Execução da Subsecretaria

de Planejamento, Orçamento e Administração da Secretaria Executiva do Ministério

da Ciência e Tecnologia (2), informando a liberação de recursos financeiros

referentes ao termo de convênio que menciona e encaminhando originais de segundo

e terceiro termos aditivos de convênio 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 Diretor Executivo do Fundo Nacional de Assistência Social do Ministério do

Desenvolvimento e Combate à Fome, informando a liberação de 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
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Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

CARTÕES

Do Sr. Carlos Melles, Deputado Federal, encaminhado exemplar do discurso

intitulado “A crise econômica e seu impacto no setor primário da economia”, por ele

proferido na Câmara Federal. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Do Sr. Márcio Araujo Lacerda, Prefeito Municipal de Belo Horizonte, agradecendo

votos de congratulação formulados por esta Casa em atenção a requerimento do

Deputado Duarte Bechir.

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 3.743/2009

Declara de utilidade pública o Refúgio de Amparo e Promoção Humana, com sede

no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Refúgio de Amparo e Promoção

Humana, com sede no Município de Uberlândia.

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

Sala das Reuniões, 15 de setembro de 2009.

Luiz Humberto Carneiro

Justificação: Fundado no Município de Uberlândia, em 1996, o Refúgio de Amparo

e Promoção Humana é uma organização filantrópica que se compõe de número

ilimitado de sócios, desde que maiores de dezoito anos, e que tem duração por tempo

indeterminado. Sua natureza é assistencial, educativa e cultural, sendo todos os seus

serviços prestados a toda a população do referido Município, sem contrapartida de

espécie alguma.

Com o propósito de subsidiar o seu trabalho, realiza reuniões periódicas com os

moradores do Bairro Luizote de Freitas, onde se situa atualmente a sua sede, nas

quais expõe os problemas detectados no local e busca meios para solucioná-los.
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Como lida com pessoas carentes, em tais ocasiões, a entidade conclama os

presentes à prática da caridade sob todas as formas.

Em vista desse trabalho, ela torna-se merecedora do 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 3.744/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Córrego dos Ferreiras e

Adjacências, com sede no Município de Santa Bárbara do Leste.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do Córrego

dos Ferreiras e Adjacências, com sede no Município de Santa Bárbara do Leste.

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

Sala das Reuniões, 15 de setembro de 2009.

José Henrique

Justificação: A Associação Comunitária do Córrego dos Ferreiras e Adjacências,

com sede no Córrego dos Ferreiras, se encontra em contínuo e regular

funcionamento desde fevereiro de 2001, ou seja, há mais de 8 anos.

A Associação tem por finalidade possibilitar melhores condições de vida aos

cidadãos através de programas sociais e ambientais, promover o desenvolvimento da

comunidade assistida e a mobilização da população com ações de proteção da

saúde, da família, da infância, da adolescência e da velhice, entre outras.

Com base no exposto, esperamos contar com o apoio dos nobres pares à

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 3.745/2009

Dispõe sobre a autorização dos órgãos ambientais para intervenções destinadas à

realização de melhorias nas rodovias situadas no Estado, bem como à sua

conservação.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Nos limites da faixa de domínio das rodovias que se encontrem em

operação, não dependem de autorização dos órgãos ambientais:

I - a supressão de vegetação nativa secundária, em estágio inicial de regeneração;

II - a supressão de exemplares arbóreos exóticos;

III - a poda de árvores nativas cujos galhos invadam o acostamento ou a faixa de

rolamento, encubram a sinalização ou ofereçam risco iminente à segurança;

IV - a estabilização de taludes de corte e saias de aterro sem supressão de

vegetação nativa arbórea, primária e secundária, nos estágios médio e avançados de

regeneração;

V - a limpeza e o reparo de sistemas de drenagem, bueiros, canais e corta-rios;

VI - a sinalização horizontal e vertical;

VII - a implantação de cercas, defensas metálicas ou similares;

VIII - o recapeamento;

IX - a pavimentação e a implantação de acostamento, desde que não haja

necessidade de realocação de população;

X - a realização de reparos em obras de arte;

XI - a implantação de uma faixa adicional contígua às faixas existentes, entendida

como a terceira faixa, sem supressão de vegetação nativa arbórea, primária ou

secundária, nos estágios médio e avançados de regeneração, e sem realocação de

população;

XII - a realização de obras para melhoria geométrica, a implantação de praças de

pedágio, a prestação de serviços de atendimento aos usuários, a construção de

postos gerais de fiscalização, de balanças, de passarelas, de áreas de descanso, de

paradas de ônibus, de unidades da polícia rodoviária e de pátios de veículos

apreendidos, sem supressão de vegetação nativa arbórea, primária ou secundária,

nos estágios médio e avançado de regeneração, e sem realocação de população.

§ 1º - Aplica-se o disposto neste artigo às intervenções realizadas em reservas

ecológicas e áreas consideradas de preservação permanente, desde que não

impliquem supressão de vegetação nativa ou desvio de curso de água e alteração de

regime hídrico.
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§ 2º - As intervenções e obras a que se referem os incisos XI e XII devem ser objeto

de consulta sobre a necessidade de autorização quando as parcelas de áreas de

domínio estiverem inseridas em unidades de conservação do Estado.

§ 3º - Na execução das intervenções de que trata este artigo serão adotados os

cuidados necessários para evitar o desenvolvimento de processos erosivos, rupturas

de taludes, assoreamento, interrupção de drenagens naturais e outras situações que

possam acarretar danos ambientais, sem prejuízo das sanções legais cabíveis.

Art. 2º - Quando necessárias intervenções emergentes, que impliquem remoção de

vegetação para estabilização, em decorrência de quedas de barreiras ou

deslizamento de taludes, o responsável pela rodovia notificará imediatamente o órgão

ambiental competente, sem prejuízo do desenvolvimento dos trabalhos, nos termos

do regulamento.

Art. 3º - Os responsáveis pela operação das rodovias, no prazo de cento e oitenta

dias, apresentarão ao órgão ambiental competente diagnóstico e proposta preliminar

para a solução de situações de risco iminente relacionadas à estabilização de

taludes, ao desenvolvimento de processos erosivos, à interrupção de drenagens

naturais, à deficiência nos sistemas de drenagem implantados e a outras situações

que possam acarretar danos ambientais.

Art. 4º - As obras e intervenções não previstas nesta lei serão objeto de prévio

licenciamento pelo órgão ambiental competente, conforme definido em regulamento.

Art. 5º - O disposto nesta lei aplica-se às rodovias pavimentadas estaduais e às

federais cuja manutenção tenha sido delegada ao Estado.

Art. 6º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e oitenta dias

a contar de sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 15 de setembro de 2009.

Antonio Carlos Arantes

Justificação: De acordo com o § 1º do art. 25 da Constituição da República, não há

óbice para que o processo legislativo no que se refere a esta matéria seja deflagrado

pela Assembleia Legislativa. Também a Constituição do Estado, em seu art. 61, XIV,

estabelece a competência da Assembleia para dispor sobre matéria relativa aos bens
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de domínio público.

Além disso, a Resolução nº 237, de 19/12/97, do Conama, determina, em seu art.

2º, que “a localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação de

empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas

efetiva ou potencialmente poluidoras bem como os empreendimentos capazes, sob

qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio

licenciamento do órgão ambiental competente, sem prejuízo de outras licenças

legalmente exigíveis”. Torna-se necessário, pois, normatizar a matéria no Estado,

para evitar entraves que impeçam as intervenções básicas para a realização de

melhorias nas rodovias nele localizadas, bem como para a conservação destas.

Atualmente, observam-se grandes obstáculos com relação ao licenciamento

ambiental para o desempenho de atividades rotineiras nas faixas de domínio, como

conserva de rotina - poda e roçada de vegetação -, realização de intervenções, como

terceiras faixas, e outras. Além disso, outro fator de relevância para a aprovação

desta proposição está diretamente relacionado com a Licença de Instalação Corretiva

- LIC - e com a Licença de Operação - LO -, ambas concedidas pela Feam, pois, em

grande parte das vezes, além das referidas licenças, são exigidas licenças ambientais

específicas para a execução das obras nas faixas de domínio. Tais exigências, que

na maioria das vezes são feitas pela polícia ambiental, impedem a concessionária do

serviço de conservação e manutenção das rodovias de cumprir os seus contratos,

acarretando prejuízos aos usuários das rodovias devido ao atraso na conclusão das

intervenções básicas necessárias, ocasionado pela necessidade de constantes

pedidos de licença junto aos órgãos ambientais, o que prejudica o cronograma de

execução de várias atividades de conservação viária.

Com relação à preservação ambiental, verifica-se que as atividades relacionadas no

art. 1º deste projeto de lei se referem a intervenções básicas necessárias à

conservação das rodovias e que a preservação da vegetação nativa está assegurada

em seus dispositivos, não havendo que falar em degradação do meio ambiente.

É de salutar importância informar que tais entraves não existem em outros Estados

da Federação, notadamente no Estado de São Paulo, onde é patente a boa qualidade

na conservação da malha viária, o que certamente contribui para o desenvolvimento
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do Estado.

Por essas razões, contamos com o apoio dos nobres pares desta Casa para

aprovação desta proposição.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 3.746/2009

Declara de utilidade pública o Movimento Pró-Cultura, com sede no Município de

Muriaé.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Movimento Pró-Cultura, com sede no

Município de Muriaé.

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

Sala das Reuniões, 15 de setembro de 2009.

André Quintão

Justificação: O Movimento Pró-Cultura, com sede no Município de Muriaé, é uma

instituição filantrópica sem fins lucrativos e sem caráter religioso, fundada em

28/10/2000. Tem por finalidade organizar oficinas de arte e cultura, desenvolvendo

projetos no campo da conscientização política e participando como membro do

Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.

O processo que tem por objetivo a declaração de utilidade pública da referida

entidade encontra-se formalmente instruído, conforme as exigências contidas na Lei

nº 12.972, de 27/7/98.

Por essas razões, espero contar com apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.747/2009

Dá a denominação de José Calazans Ferreira ao anel rodoviário que liga a BR-251

à BR-342, no Município de Salinas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica denominado José Calazans Ferreira o anel rodoviário que liga a BR-

251 à BR-342, no Município de Salinas.

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

Sala das Reuniões, 15 de setembro de 2009.

Arlen Santiago

Justificação: Nascido em Santa Rita Durão, Distrito de Mariana, em 27/8/1905, José

Calazans Ferreira formou-se em Engenharia Civil e em Engenharia de Minas pela

Universidade Federal de Ouro Preto, em 1933.

Ingressou no serviço público em 18 de agosto do mesmo ano, quando trabalhou na

Secretaria de Viação e Obras Públicas. Aposentou-se pelo mesmo órgão em março

de 1972.

Atuou como Coordenador do DER-MG nas cidades de Carangola, Belo Horizonte,

Salinas e Guanhães, no período de 1º/1/48 a 1º/10/55, destacando-se nos Municípios

que trabalhou.

Em Salinas, projetou e executou diversas obras, tais como pontes, estradas, o

Colégio Idalino Ribeiro e o Hospital São Vicente de Paulo. Já em Guanhães, entre

muitas obras, foi responsável pela construção da Igreja Matriz.

Casado com Maria da Conceição Guedes Ferreira, com quem teve 12 filhos, José

Calazans Ferreira faleceu aos 68 anos, em 13/3/74, na cidade de Guanhães. Pessoa

humana e solidária, deixou sua marca em várias obras de caráter social.

Em homenagem a esse cidadão tão ilustre, que durante anos prestou seus serviços

em favor da população norte-mineira, gostaria que o anel rodoviário que liga a BR-

251 à BR-342, no Município de Salinas, levasse seu nome.

Tem caráter de grande relevância a denominação aqui proposta e, com certeza,

encontrará eco em toda a região, tendo em vista as notórias qualidades e os

importantes serviços prestados pelo homenageado à comunidade, que sempre o

respeitou. 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.
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PROJETO DE LEI Nº 3.748/20089

Declara de utilidade pública a Associação de Usuários da Bacia Hidrográfica do Rio

Pará - CBH-Pará, com sede no Município de Divinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Usuários da Bacia

Hidrográfica do Rio Pará - CBH-Pará, com sede no Município de Divinópolis.

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

Sala das Reuniões, 15 de setembro de 2009.

Domingos Sávio

Justiticação: A Associação de Usuários da Bacia Hidrográfica do Rio Pará - CBH-

Pará, com sede no Município de Divinopólis, é uma entidade civil sem fins lucrativos.

Tem entre suas finalidades precípuas, o desenvolvimento autossustentável da Bacia

Hidrográfica do Rio Pará e utiliza-se de estratégias ambientais, econômicas e sociais

que assegurem o crescimento socioeconômico, enfatizando a melhoria ambiental,

principalmente no disciplinamento e ordenamento dos diversos usos dos recursos

hídricos.

Ademais, está em pleno funcionamento há mais de um ano e sua Diretoria é

composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Visto que a entidade desenvolve um trabalho social, torna-se justa a sua declaração

de utilidade pública estadual.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação desta

proposição.

- 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 3.749/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Agricultores e Agricultoras Rurais

Unidos Venceremos do Município de Almenara.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Agricultores e

Agricultoras Rurais Unidos Venceremos, com sede no Município de Almenara.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 15 de setembro de 2009.

Carlos Gomes

Justificação: O trabalho realizado pela Associação dos Agricultores e Agricultoras

Rurais Unidos Venceremos consiste de atividades relacionadas com o apoio ao

pequeno produtor rural e tem por finalidade promover o desenvolvimento social,

econômico e cultural dos seus associados, desempenhando atividades de

implantação e gerenciamento de infraestruturas comunitárias, como saneamento

básico, eletrificação rural, comunicação, e estimular a agricultura familiar.

O trabalho realizado pela entidade é de suma importância para a população do

Município de Almenara, pois atende às demandas de uma das regiões mais

necessitadas do Município: a comunidade da Fazenda Água Boa. Ademais, é bom

frisar que se trata de uma entidade com personalidade jurídica de direito privado, sem

fins lucrativos e de duração indeterminada.

Pela leitura da documentação anexa, comprova-se que os membros de sua

Diretoria são pessoas reconhecidamente idôneas, não remuneradas pelo exercício de

suas funções. A concessão do título declaratório de utilidade pública é de extrema

importância para a entidade, pois somente nessa condição poderá firmar parcerias

com órgãos estaduais, alcançando suas finalidades estatutárias com maior facilidade.

Pelo exposto, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste projeto.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.750/2009

Dispõe sobre campanha de esclarecimento a pais, alunos e professores acerca do

crime de pedofilia junto às escolas públicas e privadas no âmbito do Estado, e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a campanha Combate à Pedofilia no Estado de Minas

Gerais, junto às escolas estabelecidas no âmbito do Estado, quer sejam públicas ou

privadas, voltada ao esclarecimento sobre os crimes relacionados com a pedofilia.
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Art. 2º - Serão ministradas palestras aos pais e alunos das escolas, esclarecendo

sobre o tema, bem como serão ministrados seminários e treinamento aos professores

e funcionários do ensino fundamental, sobre como perceber e denunciar crimes de

pedofilia.

Art. 3º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta dias contados

da data de sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 15 de setembro de 2009.

Carlos Gomes

Justificação: Segundo entendimento da Psicologia, a pedofilia é classificada como

uma desordem mental e de personalidade do adulto. É considerada como um desvio

sexual pela Organização Mundial de Saúde.

Os atos sexuais entre adultos e crianças abaixo da idade de consentimento

(resultantes em coito ou não) são crime na legislação de inúmeros países. Em alguns

países, o assédio sexual a crianças, por meio da internet, também constitui crime.

Outras práticas correlatas, como divulgar a pornografia infantil ou fazer sua apologia,

também configuram atos ilícitos classificados por muitos países como crime. O

comportamento pedófilo é mais comum no sexo masculino.

A Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, aprovada em 1989 pela

Assembleia Geral das Nações Unidas, define que os países signatários devem tomar

“todas as medidas legislativas, administrativas, sociais e educacionais” adequadas à

proteção da criança, inclusive no que se refere à violência sexual (art. 19).

Com base nessa Convenção Internacional, este subscritor entende por bem levar a

efeito as medidas educativas, por meio desta proposição legislativa, visando

minimizar a incidência desse tipo de crime em nosso meio educacional e funcionar

como alerta a todos os profissionais, pais e alunos no âmbito do Estado de Minas

Gerais.

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

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

Nº 4.553/2009, do Deputado Ademir Lucas, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Governador do Estado pelo recebimento do título de

Cidadão Honorário do Estado da Bahia. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 4.554/2009, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Esporte Clube Internacional de Governador Valadares pela

conquista do título de Campeão de Futebol Amador 2009. (- À Comissão de

Educação.)

Nº 4.555/2009, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o radialista Luiz Alberto Coelho Teixeira por seus 40 anos de

carreira. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 4.556/2009, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Janaúba pelos 61 anos de emancipação desse

Município.

Nº 4.557/2009, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Jequitaí pelos 61 anos de emancipação desse

Município.

Nº 4.558/2009, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Juvenília pelos 14 anos de emancipação desse

Município.

Nº 4.559/2009, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Miravânia pelos 14 anos de emancipação

desse Município.

Nº 4.560/2009, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Montalvânia pelos 47 anos de emancipação

desse Município.

Nº 4.561/2009, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Novorizonte pelos 14 anos de emancipação

desse Município.

Nº 4.562/2009, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Itacarambi pelos 47 anos de emancipação
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desse Município.

Nº 4.563/2009, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Josenópolis pelos 14 anos de emancipação

desse Município.

Nº 4.564/2009, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Ponto Chique pelos 14 anos de emancipação

desse Município.

Nº 4.565/2009, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Patis pelos 14 anos de emancipação desse

Município.

Nº 4.566/2009, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Padre Carvalho pelos 14 anos de emancipação

desse Município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 4.567/2009, do Deputado Carlin Moura, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Cultura e Presidente do Conselho Estadual do Patrimônio Cultural e ao

Presidente do Iepha - MG e Secretário-Executivo do Conselho Estadual do

Patrimônio Cultural pedido de providências para que seja autorizada a abertura dos

trabalhos técnicos com vistas ao tombamento da Capela de São Domingos do Rio do

Peixe - Capela do Padre Bento -, no Município de Dom Joaquim. (- À Comissão de

Cultura.)

Nº 4.568/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Márcio Augusto Vasconcelos Nunes por sua posse como

Presidente da Gasmig.

Nº 4.569/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Ricardo Augusto Simões Campos por sua posse como

Presidente da Copasa-MG. (- Distribuídos à Comissão de Administração Pública.)

Nº 4.570/2009, da Deputada Gláucia Brandão, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Igreja Batista Internacional Monte Sinai por seus 20 anos de

ministério da palavra de Deus. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 4.571/2009, do Deputado Inácio Franco, em que solicita seja encaminhado ao

Diretor-Geral do DER-MG pedido de informações sobre a conclusão das obras da
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Rodovia LMG-880, no trecho que liga o Município de Divisa Nova ao de Botelhos.

Nº 4.572/2009, da Comissão de Administração Pública, em que solicita ao

Procurador-Geral de Justiça do Estado cópia de inteiro teor do Inquérito Civil nº

0056.08.000030-2, instaurado pela 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de

Barbacena. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº 4.573/2009, da Comissão de Justiça, em que solicita seja encaminhado ao

Governador e ao Vice-Governador do Estado pedido de providências em favor da

Associação de Criminalística do Estado de Minas Gerais, com a finalidade de garantir

a autonomia e a independência dos órgãos periciais.

Nº 4.574/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Comandante-Geral da PMMG pedido de providências para a

substituição do Ten.-Cel. Evandro Jacques de Mendonça no cargo de Comandante

do 26º BPM de Itabira.

Nº 4.575/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Comandante-Geral da PMMG pedido de providências para a

remoção do Sd. Ailson Ferraz de Brito Júnior, lotado no 5º Pelotão da 83ª Cia. do 26º

BPM de Itabira, para uma das unidades da Corporação nesta Capital. (- Distribuídos à

Comissão de Segurança Pública.)

Nº 4.576/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Procurador-Geral de Justiça do Estado pedido de informações sobre

as providências tomadas pela Promotoria Especializada em Defesa da Saúde da

Comarca de Barbacena diante do fato de o Vice-Prefeito Municipal de Barbacena ter

sido nomeado Diretor-Geral do Demasp, autarquia que controla a saúde no

Município. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 4.577/2009, da Comissão de Defesa do Consumidor, em que solicita seja

encaminhado à Cemig pedido de providências para que sejam retiradas do formulário

de declaração de renda, para fins de concessão de desconto na tarifa de energia

elétrica, que está disponível no site da Cemig e em seus postos de atendimento, as

alíneas "c" e "d", bem como a exigência de renda mínima, uma vez que a Resolução

nº 253/2007 da Aneel está com os efeitos suspensos por decisão liminar do Tribunal

Regional Federal - TRF - da 1ª Região.
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Nº 4.578/2009, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Polícia Rodoviária Federal pedido de providências para que os usuários da BR-135

tenham segurança nas paradas dos trechos em obras.

Nº 4.579/2009, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

Superintendente Regional do DNIT pedido de providências para que seja construída

uma passarela em Barracão, Distrito de Grão-Mogol, no trecho da BR-251 que liga

Francisco Sá ao Município de Salinas.

Do Deputado Adelmo Carneiro Leão em que solicita a realização de fórum técnico

para discutir formas de identificação e levantamento dos diversos processos de

produção do queijo de minas artesanal em todas as regiões do Estado. (- À Mesa da

Assembleia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Wander

Borges e Doutor Viana e outros, André Quintão e Padre João e outros, Sargento

Rodrigues e outros, Carlos Pimenta e outros, Vanderlei Miranda e outros, Doutor

Viana e Sávio Souza Cruz.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Transporte

(2), do Trabalho, de Cultura, de Assuntos Municipais, de Turismo e de Segurança

Pública e dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva (2), Zezé Perrella, Carlos Pimenta e

Antônio Carlos Arantes.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alencar da Silveira Jr.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente desta sessão, Sra. Secretária,

Sr. Secretário, senhoras, senhores, Deputados, visitantes das galerias que hoje vêm

a esta Casa, colegas da imprensa, telespectadores da TV Assembleia, TV que

criamos anos atrás. No dia 30 de novembro, estaremos comemorando mais um

aniversário dessa televisão, que brevemente estará em canal aberto, já que existe um

trabalho de toda a assessoria desta Casa e dos Deputados com tal objetivo, uma vez

que já foi prometido pelo Ministro Hélio Costa, quando, desta tribuna, falou que já

estava autorizada sua transmissão em canal aberto. Colegas Deputados, assomo a

esta tribuna para reafirmar, mais uma vez, o que venho falando há anos sobre o jogo
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no Brasil. Sou favorável à legalização do jogo do bicho, dos cassinos, dos bingos.

Mas, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, telespectadores, bancada da imprensa, da

maneira como está sendo tratada a legalização dos bingos neste país em Brasília,

estamos voltando ao passado. Estamos dando condição a pessoas, empresários, que

agiam com má-fé, de continuarem agindo. Em Brasília, a Câmara Federal vai aprovar

uma legislação para os bingos sem nenhuma novidade, mudando fontes de receita. E

na próxima quarta-feira esse projeto estará na última comissão antes de ir ao

Plenário. Por um compromisso acima de tudo com a minha consciência, com o meu

trabalho parlamentar, não poderia deixar de estar aqui agora alertando todos os

congressistas, todos os membros da Comissão de Constituição e Justiça. Por

infelicidade, Minas Gerais só tem um Deputado Federal nessa Comissão. Mas, Sr.

Presidente, Deputados e Deputadas, já tive oportunidade de enviar correspondência

a todos os Deputados daquela Casa, não só aos das Comissões, mostrando o que

estudamos, vimos e o que acho que deve ser mudado nesse projeto dos bingos. Isso

protegerá e dará igualdade e condição de ganho a essas pessoas que gostam de se

divertir em casas de bingos, os quais já tivemos oportunidade de visitar em boa parte

do mundo, ver a legislação que os regula lá e aqui no Brasil.

Sr. Presidente, deixo aqui algumas das sugestões que enviei ao Congresso.

Gostaria de falar sobre elas em linguagem bem popular para que os Deputados, a

Câmara Federal e os telespectadores da TV Assembleia identifiquem, assimilem e

entendam o que vimos aqui hoje defender: que o bingo precisa ser legalizado, mas

tem de ser fiscalizado. Tem de haver honestidade e transparência. Presidi a CPI dos

Bingos nesta Casa, quando identificamos uma fraude muito grande dos empresários.

A Polícia Federal buscava dois em Minas Gerais e, no Brasil afora, dez, que vinham

aqui, com os seus bingos, ganhar dinheiro dos mineiros, mas aqui só deixavam

dívidas. Foram presos 12 empresários, que estão pagando à Justiça. Foram

identificados por esta Casa, com o trabalho deste Deputado, do Deputado Durval

Ângelo e de outros Deputados. Sr. Presidente, não podemos deixar o bingo da

maneira que está. Deveria constar no projeto que todas as pessoas que entrassem

em casa de bingo fossem identificadas com inscrição de seu nome e CPF na porta de

cada casa. Isso já existe em países como Espanha e Portugal, cuja fiscalização está
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bem evoluída. É preciso identificar jogadores, pessoas que se adentram em casas de

bingo. Com essa identificação, estaríamos afastando marginais, espertalhões,

pessoas que tentam usar de esperteza em um momento de fraqueza, no jogo. Com

essa identificação na portaria de cada bingo, estaríamos identificando o jogador

compulsivo, o que precisa realmente de tratamento, o jogador que deixa o trabalho

para ir jogar bingo. Estaríamos patrocinando maior segurança dentro dessas casas

para essas pessoas que gostam de frequentar salas de bingo, principalmente idosos

que não têm compromisso com trabalho e ali gostam de se divertir. Gerar emprego é

importante, mas mais importante é proteger quem gosta de jogar nessas casas. A

minha opinião é uma só: proibir o computador, os jogadores comprar cartelas e

colocar dentro de um computador. A D. Maria e o Sr. José, que ali irão passar o seu

tempo, jogam com uma, duas ou três cartelas, e o laranja do proprietário da casa joga

com 200, 300. Como se vê, é muito mais fácil ele ganhar o bingo que a D. Maria e o

Sr. José, que gostam de marcar a cartelinha, manualmente.

O pessoal de Brasília não pode aprovar computador dentro de casa de bingo,

porque, do contrário, a situação vai voltar a ser como antigamente: identificação das

pessoas que entram e proibição do uso de computador. A impressão das cartelas

teria de ser feita por um órgão oficial. Portanto, em Brasília não se pode aprovar um

projeto assim, sem que haja autorização para que as cartelas sejam impressas por

um órgão oficial, já que, dessa forma, a pessoa poderá pegar autorização sobre mil

cartelas e mandar fazer 100 mil. Nesse caso, ela mandaria fazer 100 mil e pagaria

imposto apenas sobre mil, o que não pode acontecer. Aliás, isso aconteceu no

passado, e mostramos aqui, na CPI; vai acontecer de novo se o projeto for aprovado

da maneira como está. É a terceira observação que faço desta tribuna. Não podemos

aceitar caça-níqueis dentro dos bingos. Colocam-se essas máquinas na fila, logo na

entrada das casas de bingo, onde as pessoas ficam esperando a rodada acabar para

entrarem. A pessoa que está esperando na porta fica jogando nessa máquina, e ali o

seu dinheiro vai todo embora. Não pode haver bingo com máquina. Sou favorável,

sim, à legalização das máquinas, mas em casas de máquinas, onde gerariam

empregos e seguranças ficariam incumbidos de proibir a entrada de menores. Com

isso, as máquinas que estão em Belo Horizonte, espalhadas por toda a periferia da
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cidade, teriam lugar certo. O Sd. Pinheiro tomava conta do centro da cidade, onde

apreendia as máquinas, que eram levadas para a periferia. Hoje, na periferia, essas

máquinas caça-níqueis estão espalhadas por bares e padarias frequentadas por

menores, e as Polícias Militar e Civil não fazem nada, nem o Ministério Público, que

denunciou, fez e aconteceu. As salas de máquinas deveriam ficar em lugares onde

menores não pudessem entrar e, durante o funcionamento, tinham de ficar fechadas.

Ademais, elas deveriam ser interligadas a um computador central, deixando de ser

programadas pelo proprietário. Isso, com certeza, geraria emprego e traria segurança

para quem gosta de jogar em máquina e em bingo. O Brasil não pode aceitar mais

isso.

Daqui a pouco, o Lula vai tomar outra cachaça e proibir o bingo de novo. Foi

exatamente o que aconteceu na última vez, quando ele tomou a dele, ficou meio

grogue, e se encheu desse negócio de bingo. Foi isso o que o jornal mostrou. Ele

embolou a língua e acabou com tudo. Essa situação vai acontecer novamente, mas

não podemos aceitá-la. Fiz uma correspondência para todos os Deputados, para toda

a imprensa e para quem mais eu tiver a chance de enviá-la, contendo as alterações

que, tenho certeza, terão de existir num projeto como esse. Se querem gerar

emprego, renda e imposto, não conseguirão fazê-lo agindo dessa maneira. A situação

anterior vai voltar, ou seja, uma minoria ganhará, os espertalhões passarão para trás

uma população que gosta de jogo. Sou favorável à legalização do jogo no Brasil, mas

defendo um jogo bem fiscalizado. Para terem ideia, Sras. e Srs. Deputados, somente

um bingo, quando da CPI, estava em dia com todo o imposto cobrado que não foi

pago no passado. Todos os impostos pagos ficaram por isso mesmo. Se, por

exemplo, sou proprietário de um bingo e quero comprar as cartelas, devo pagar o

imposto na hora, não posso pagá-lo depois, senão ele não será pago mesmo. Isso

está acontecendo até hoje. Faço um pedido ao Ministério Público, ao crime

organizado, ao Dr. André Ubaldino, à Dra. Cássia: que, juntamente comigo, mudemos

essa situação. Hoje cedo tentei falar ao Ministério Público, mas o pessoal de lá

começa a trabalhar só depois das 13 horas. Antes de vir para cá, tentei falar

novamente, mas não consegui. Tentarei de novo, Sr. Presidente.

Para completar, gostaria de deixar bem claro, pela experiência, pelos estudos que



____________________________________________________________________________
817

tenho, por já ter acompanhado boa parte do mundo, por ter visto como funciona o

jogo em países em que ele é legalizado, que é preciso alteração. As cartelas devem

ser impressas por órgão oficial; o jogo de computador deve ser proibido, banido da

sala, porque a pessoa joga com uma cartela, mas o computador joga com 400; a lista

de jogadores deve ser diariamente afixada na portaria do bingo, o que afastará

“laranjas”. Todos se lembram perfeitamente de que existiam pessoas que ganhavam

10, 15, 20 vezes em um dia numa sala de bingo. Com isso, saberemos quem ganha e

por que uma pessoa que já ganhou está ganhando duas, três, quatro vezes.

Completando, Sr. Presidente, deve haver também proibição das máquinas “off-line” e

a identificação de todas as pessoas que entrem nessas casas de bingo.

Com tranquilidade, repito, assomo a esta tribuna para mostrar que, no futuro, mais

uma vez, essa fala ficará. Deixo bem claro que sou favorável à legalização do jogo no

Brasil, mas que seja jogo honesto, bem fiscalizado, aos moldes do que existe em

países que têm rigor na fiscalização. Muito obrigado, Sr. Presidente.

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

O Deputado Padre João* - Sr. Presidente, nobres colegas Deputados. Faço uma

saudação muito especial aos que nos acompanham pelas galerias e pela TV

Assembleia. Gostaria de abordar aqui dois assuntos, embora o tempo seja exíguo. O

primeiro, que julgo ser o mais sério, diz respeito aos recursos destinados à saúde. Há

mais de sete anos que discutimos aqui, denunciamos que o governo do Estado de

Minas Gerais vem desrespeitando a Constituição por não empregar os 12% na

saúde. E, agora, o resultado é que Minas Gerais é o 2º Estado que menos investe

nessa área. Minas só perde para o Rio Grande do Sul, governado por Yeda Crusius,

também tucana. O percentual do Rio Grande do Sul não chegou a 4%; eles

empregaram apenas 3,75%. Em Minas, o percentual foi de 7,9%. Isso demonstra o

que é de fato um governo neoliberal: um governo que vira as costas para o povo e

seus servidores, uma das formas de deixar o Estado mais fragilizado. A vida é nosso

primeiro patrimônio e nossa maior riqueza; só depois de garantida a vida é que

podemos realizar outras conquistas. Então, cuidar da saúde do povo, garantir-lhe

qualidade de vida e saúde tem de ser prioridade, como sabe bem o Deputado Rêmolo

Aloise, médico, especialista na área da saúde. Isso é essencial a qualquer
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governante. Mas o interessante é que, pelo menos nas emendas que fazíamos ao

Orçamento, observávamos, às vezes, que não havia certidão para um Município, por

ele não ter empregado o percentual determinado. E o Estado pode? O próprio

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais reconhece que o governo do Estado,

o Executivo, não vem cumprindo a Constituição, mas não possui força para mudar

essa situação, para puni-lo. Então, o atendimento à saúde vai mal, por falta de

responsabilidade e compromisso do governo do Estado com o povo mineiro, bem

como por ter ele outras prioridades. A prioridade do governo é o centro administrativo,

que também vai levar - aliás, já está levando - muitas pessoas à doença, pela

insegurança de logística. O que será dos servidores do Estado? Milhares de pessoas

vão deslocar-se de diversos pontos para uma mesma área. Que estrutura haverá ali

em termos, por exemplo, de escolas e creches? Essas pessoas planejaram toda a

sua vida no lugar onde moram e, de repente, têm de mudar. Quanto transtorno na

vida dos servidores! Ou seja, não é prioridade a saúde, como não é prioridade o

servidor. Lembro que em nosso Estado há pessoas cujo piso salarial é de R$330,00

ou R$340,00.

Essa é a denúncia que trazemos. Que bom que estamos somando! Há sete anos o

PT-PCdoB vem denunciando essa irresponsabilidade e falta de compromisso. Vemos

aqui: “Verba da saúde paga almoço de preso e farda”. Isso é uma grande

irresponsabilidade! O que tem de estar em primeiro lugar é a vida do povo. O acesso

à saúde, ao médico e aos medicamentos deve ser garantido; todavia muitos só

conseguem ter acesso a determinados medicamentos a partir da ação da Justiça, e

nem sempre há dinheiro. Isso acontece porque o dinheiro que deveria ser destinado à

saúde está indo para outras áreas, está sendo investido em outros lugares. Esse

dinheiro, por exemplo, está sendo investido em São Paulo, onde, em um gesto

eleitoreiro, inauguraram uma casa ao custo de quase U$3.000.000,00 para o governo

do Estado. Fez-se tamanho investimento em uma casa naquele Estado, com a

alegação de que ela será a integração de Minas com São Paulo. Ora, o diálogo com

São Paulo deveria dar-se em outras áreas. Não é por aí, muito menos com esse

gesto descaradamente eleitoreiro, por meio do qual o PSDB e o DEM planejam a

campanha para 2010.
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Essa tem sido a prioridade do governo estadual. Não bastasse a precariedade do

Ipsemg, cuja contribuição é descontada no contracheque de todos os servidores, mas

o acesso ao serviço não existe no interior. A saúde vai mal por falta de compromisso

do governo, que não investe no ser humano. A pessoa significa muito pouco ou

quase nada para este governo. Sempre é a mesma desculpa: a falta de

regulamentação da Emenda à Constituição nº 29, promulgada em 2000. Com ou sem

regulamentação, a determinação de se aplicarem 12% do total da receita corrente

líquida é cristalina. O que falta é vontade política. Por que cobram do Município? Por

que as próprias Secretarias só liberam recursos, no caso de emendas, se o Município

tiver gasto o percentual exigido pela Constituição? O Estado não dá exemplo. Exige

do outro, mas, de si mesmo, não.

Isso é uma vergonha. Às vezes sentimo-nos sem a força necessária. Que

instrumento temos para mudar essa situação? Quantas pessoas morrem antes da

hora por falta de atendimento médico? Muitos cristãos e católicos cometem o

equívoco de dizer que fulano morreu porque chegou a hora. Não é verdade. Muita

gente morre antes da hora por falta de acesso a médicos, medicamentos e exames.

Precisam ficar meses e meses na fila para conseguir fazer um exame, porque o

governo estadual não investe na saúde os recursos a ela destinados para garantir

atendimento de qualidade às demandas. Isso é crime. O Estado deve ser

responsabilizado por muitas mortes, pois desrespeita a Constituição negando um

serviço essencial ao ser humano para a preservação da vida.

A restauração do Casarão, em São Paulo, custou em torno de R$5.655.000,00.

Grande parte desse recurso veio do governo do Estado. Para tantas causas há

dinheiro, mas para garantir justiça não há.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte)* - Parabenizo V. Exa. pelo pronunciamento

em que traz a verdade, que muitas vezes é escondida em Minas Gerais, onde as

coisas são maquiadas. Às vezes, quando há programas importantes do governo

federal, o Estado muda de nome. Temos visto muita coisa acontecer, e é de assustar,

como no Norte de Minas, onde há problemas gravíssimos. Comunidades sem

abastecimento de água, cidades que estão de pires na mão em virtude da queda do

ICMS e do FPM. O governo federal já colocou, no primeiro semestre,
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R$1.000.000.000,00 para repor perdas do Município, está colocando agora mais

R$1.000.000.000,00, e até agora o Estado não colocou nada para os Municípios

pobres, que estão fechando postos de saúde e hospitais, parando serviços

essenciais. O que se vê é o aparato da mão forte da fiscalização, da indústria da

multa, da perseguição aos produtores, aos empreendimentos produtivos, aos

assentamentos de reforma agrária, que não consegue avançar.

Quero parabenizá-lo, pois acho que V. Exa. está coberto de razão. Tantos

Municípios precisando de ajuda, de recursos, e o governo, num gesto eleitoreiro,

gastando, dos cofres do Estado, R$5.000.000,00 para tirar foto ao lado de

Ronaldinho, de artistas da Globo, para aparecer numa ampla campanha financiada

com recursos do povo mineiro.

O Deputado Padre João* - Nobre companheiro, Deputado Paulo Guedes, são

R$5.000.000.000,00 que o Governador deixou de investir na saúde de 2003 a 2008.

Quanta coisa poderia ser feita! Como V. Exa. disse, quantos hospitais estão sendo

fechados e têm que fazer festival de prêmios, para não dizer bingo, e uma série de

eventos para arrecadar fundos para garantir as portas abertas e atender o povo, com

grande sacrifício, socializando recursos para garantir atendimento mínimo. E o

governo do Estado deixa de investir R$5.000.000.000,00 de 2003 a 2008. Isso é um

desrespeito à vida e ao ser humano. Não podemos permitir o que vem acontecendo

em Minas Gerais com o povo mineiro, sobretudo com os mais pobres, porque eles

não têm condições de pagar um plano de saúde. Tenho certeza de que o Governador

tem bom plano de saúde, que lhe garante assistência plena.

Sr. Governador, e o povo mais pobre, que não tem condições mínimas? Até

servidores do Estado ganham menos de um salário mínimo! Temos de voltar o olhar

para esse povo. Esse é o apelo que fazemos ao povo mineiro. Por uma questão de

solidariedade a todo o povo brasileiro, não podemos permitir estender ao Brasil o que

vem acontecendo em Minas Gerais. O desrespeito para com o povo, sobretudo para

com os mais pobres. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes* - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, público das
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galerias, boa tarde a todos os mineiros que nos acompanham pela TV Assembleia em

várias cidades de Minas Gerais.

Estamos de volta à tribuna para comunicar a esta Casa e ao povo mineiro que,

quinta-feira, como havíamos prometido, protocolamos na Casa o pedido da criação

da CPI da indústria da multa.

Conseguimos o apoio de 26 Deputados, número necessário para que esta Casa

abra essa investigação, visando pôr fim à indústria da multa e aos abusos cometidos

pelo IEF em Minas Gerais, especialmente na região mais pobre de Minas, o Norte do

Estado. Aguardamos agora que outros Deputados e companheiros assinem também

esse pedido de CPI.

Agradeço as diversas manifestações de apoio que venho recebendo em todo o

Estado e, neste momento, registro um manifesto publicado hoje em vários jornais de

circulação do Estado, inclusive no “Hoje em Dia”. (- Lê:) “As entidades representativas

dos produtores rurais do Norte de Minas solidarizam-se e parabenizam o Deputado

Paulo Guedes, que, na última quinta-feira, protocolou o requerimento da Comissão

Parlamentar de Inquérito - CPI - para investigação da cobrança abusiva de multas

ambientais no Estado. Tendo em vista que a nossa região concentra o maior número

de autuações, conclamamos os Deputados da bancada do Norte: Ana Maria

Resende, Arlen Santiago, Carlos Pimenta, Gil Pereira e Ruy Muniz para assinarem o

referido requerimento, apoiando, assim, esta importante ação. Montes Claros,

14/9/2009. Sociedade Rural de Montes Claros, Sindicato dos Produtores Rurais de

Montes Claros, Associação dos Irrigantes do Norte de Minas, Associação dos

Criadores de Gado de Corte do Norte de Minas - ACGC.”.

Portanto, agradecemos todos esses manifestos de apoio. Ressalto que a nossa luta

em defesa da instalação dessa CPI continua para que tudo venha a ser esclarecido.

Não podemos admitir que o governo do Estado faça um acordo de resultados com a

Secretaria de Meio Ambiente, de alta sustentabilidade, e que, por meio do IEF, essa

Secretaria venha a escolher a região mais pobre de Minas, que é o Norte do Estado,

para pagar o pato. É isso o que está acontecendo em nossa região. Um aparato

nunca visto, com helicópteros e veículos traçados, foi utilizado para multar quem gera

emprego, renda e oportunidade na região. Ao mesmo tempo, a segurança pública
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está ficando de lado. A violência impera no Estado, principalmente no Norte de Minas.

Na sexta-feira, Sr. Presidente, fui vítima de um assalto. Talvez tenha sido uma

tentativa de sequestro ou mesmo de intimidação. Em Montes Claros, meu gabinete,

que funciona no 10º andar do Edifício Herlindo Silveira, foi invadido por um homem

armado, que trancou minhas funcionárias no banheiro, levando suas carteiras e

celulares. Tudo ficou muito suspeito, porque não parecia um assalto. No andar térreo

do mesmo prédio há relojoaria e lojas. É estranho que esse sujeito pegue o elevador

para assaltar um escritório que fica no 10º andar. Lembramos que a 100m do prédio

funciona o quartel da Polícia Militar e a Delegacia de Polícia Civil. É muita coragem

para um assaltante só! Se é que realmente foi um assalto! Pode ter sido uma

tentativa de intimidação.

Portanto quero usar esta tribuna também para pedir segurança - aliás, foi o que fiz

na sexta-feira, ao ligar para o Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da Casa -

para este parlamentar, que, de certa forma, se sente pressionado de todas as

maneiras. Não sei se aquilo realmente foi um assalto ou uma forma de nos intimidar

por nossa atuação na região.

Quero também aproveitar o momento para trazer a esta Casa mais uma denúncia

contra a Cemig, que está quase parando em nossa região. No Norte de Minas,

apesar de a região ser produtora de energia, de termos a Usina de Irapé e de

contribuirmos com grande parte da energia gerada em Minas, por meio de Três

Marias, no Rio São Francisco, a Usina de Pandeiros, entre outras, o Norte de Minas

vive um apagão constante. Não pode haver um pingo de chuva nem ameaçar uma

ventania, que as cidades do Norte de Minas ficam sem energia. Se as Prefeituras

quiserem promover uma festa ou comemorar o aniversário da cidade, terão de

contratar gerador, porque a energia em nossa região não aguenta, não é suficiente

para tocar um som potente.

Recentemente, a Cemig recebeu muitos recursos do governo federal para

implementação de um dos programas mais importantes do Brasil, o Luz para Todos.

Nas ilhas do Rio São Francisco, em vez de colocar lá energia convencional, a Cemig

instalou placas de energia solar. No entanto, compraram equipamentos de segunda

categoria, que não funcionam. As pessoas ficaram alegres, ao receberem energia,
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mas, ao mesmo tempo, quando viram o que receberam, a tristeza foi generalizada em

todas as ilhas do Rio São Francisco, pois as placas não funcionam, e as que

funcionam apenas conseguem acender uma lâmpada. Assim, as pessoas não podem

ter geladeira, televisão, som, que é o grande sonho de quem está recebendo o

incentivo do Luz para Todos.

As placas das ilhas não funcionam, mas as cobranças da Cemig sim. As contas

chegam no dia certo, mesmo sem funcionarem as placas.

O que tenho em mão são contas de energia das ilhas do Coculo, do Curimatar e do

Capão, lá em Manga e em Matias Cardoso. As placas nunca funcionam, a energia

não existe, mas a Cemig faz questão de todo mês lembrar às pessoas que têm uma

conta para pagar. Há pessoas que se recusaram a pagar as contas por não terem

energia, e sabem o que a Cemig fez? Está protestando e colocando essas pessoas

no Serasa. Além disso, está cortando a energia das pessoas da cidade. Ou seja,

quem tem uma casa na ilha e outra na cidade e deixa de pagar a conta da energia

que não funciona na ilha, perde também a energia da cidade.

Então, gostaria de chamar a atenção aqui do Sr. Djalma Bastos de Morais,

Presidente da Cemig, para que tomasse providências. Primeiramente, deveria

cumprir o que foi estabelecido no acordo com o governo federal, que seria colocar

energia convencional, pois em momento algum ficou estabelecido que seria energia

de placa solar. Sabemos que o governo federal está repassando quase R$10.000,00

para cada ligação, porém a Cemig compra umas placas que nunca funcionaram, que

nunca acenderam nenhuma lâmpada, e ainda tem a coragem de mandar cobrar das

pessoas pobres que vivem nas ilhas, que não têm educação decente, saúde

adequada nem segurança. Não há Estado lá.

Portanto, é isso o que está acontecendo na cidade de Manga, nas Ilhas do

Curimatar, do Coculo, do Capão e em todas as ilhas do Rio São Francisco, bem

como nos Municípios de Januária, Itacarambi, São Romão, Ibiaí, Pedras de Maria da

Cruz.

Portanto, esperamos que a Cemig tenha pelo menos a decência de fazer vistoria no

local para constatar que lá não há energia para ninguém, que aquelas placas não

funcionam, aliás nunca funcionaram; que tenha a dignidade de tirar o nome dessas
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pessoas do Serasa e não mais corte a energia das pessoas, como vem acontecendo

constantemente em Manga e em Matias Cardoso, onde recebi a denúncia e onde os

ilheiros me passaram centenas de contas recebidas em nossa região. Contamos com

o apoio, Deputado Antônio Júlio, V. Exa. que nos tem ajudado muito aqui em relação

às cobranças abusivas contra os produtores da nossa região, contra a indústria da

multa, contra a lentidão da Cemig, que só pensa em lucro. Uma empresa que lucra

mais de R$2.000.000.000,00 e ainda quer cobrar energia de pessoas que vivem na

ilha e foram enganadas. A Cemig recebeu recursos do governo federal para colocar

energia convencional, mas colocou placas que nunca funcionaram e ainda manda

contas para as pessoas pagarem. São pessoas simples, que precisam do braço forte

do governo.

Temos de tomar alguma atitude em relação a essas coisas. Por isso espero o apoio

desta Casa, dos demais colegas Deputados, que se manifestem sobre isso, para

assinar a CPI da indústria da multa, para colocar fim à perseguição de quem produz,

de quem gera oportunidade e renda neste Estado.

Deixo aqui o nosso manifesto de indignação e o nosso pedido às autoridades da

segurança pública do Estado para que me deem proteção, pois os funcionários do

meu gabinete em Montes Claros estão em estado de choque. Este Deputado, de

certa forma, está sem saber que atitude tomar. Esperamos que as Polícias Militar e

Civil investiguem o caso de invasão do meu escritório na sexta-feira; da prisão das

minhas funcionárias, que foram feitas reféns; se foi realmente um assalto ou

intimidação a este parlamentar. Esperamos que tudo isso seja investigado e

esclarecido para que possamos dar continuação a um trabalho correto e sério que

procuramos realizar em defesa de uma região carente, que precisa de investimentos.

Por isso pedimos ao Governador. Temos mais de R$500.000.000,00 na conta do

Fhidro, oriundo de multas absurdas contra produtores rurais do Norte de Minas. Que

o Governador tenha pelo menos um pouco mais de carinho com a nossa região, que

devolva essas multas em investimentos para aquelas cidades carentes, que

necessitam de recursos, para as Prefeituras que estão de pires nas mãos, ou utilize

esses recursos para fazer, por exemplo, uma política para salvar nossos Municípios

que estão com perdas abusivas do ICMS. Portanto, deixo aqui também algumas
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sugestões, para que o Governador tome providências em relação a isso. Muito

obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, venho aqui para dar

sequência ao pronunciamento do Deputado Paulo Guedes, parlamentar que, como

nós, tem lutado e discutido, às vezes de forma inglória, o que está se passando com

o homem do campo no nosso Estado. Precisamos continuar defendendo o homem do

campo, do Norte, do Nordeste, da nossa região, que tem sido tratado como bandido

por esse governo, pela Polícia Ambiental, pelo Judiciário, por Juízes de primeira

instância e pelo Ministério Público também. Esses órgãos, essas entidades até hoje

não entenderam que o homem do campo trabalha, luta no dia a dia e às vezes tem

pouca renda para manter seu lar. São eles que levam alimentos para todos nós. Não

podem, pois, ser tratados da forma como estão sendo. Digo isso, Paulo Guedes,

porque o nosso discurso, as nossas lamentações em defesa do homem do campo

têm tido resposta. Doutor Rinaldo, a região de Pará de Minas foi a mais atingida pela

ação truculenta do Estado em cima do produtor rural. O Antônio Genaro conhece esta

discussão. Sabe o que aconteceu lá, Deputado Rêmolo Aloise? Disse às autoridades

que lá estavam, o Diretor do IEF, o representante do Ministério Público, o

Comandante da Polícia, que, se continuasse ocorrendo essa perseguição com o

homem do campo, uma hora ele se juntaria, faria um levante contra as

arbitrariedades que acontecem hoje no nosso país, em especial em Minas Gerais. O

governo está confiscando 20% das terras. Isso parece golpe militar; parece que está

sendo imposta a ditadura no nosso país, principalmente no nosso Estado, onde o

governo confisca unilateralmente, sem pagar por isso, 20% das terras dos nossos

produtores, sob a alegação de que é para reserva legal. Repito: em Pará de Minas,

disse às autoridades que, a qualquer momento, o homem do campo faria uma

revolução, faria como o MST: invadiria o IEF, o Ministério Público. Veremos no que

vai dar. Ou terão de se armar para enfrentar a polícia com suas arbitrariedades e a

falta de bom senso. Alguns ambientalistas dizem que temos de começar pela

educação. Sabe que educação, Genaro, o governo do Estado oferece ao produtor



____________________________________________________________________________
826

rural quanto à preservação? Manda um policial armado de fuzil, metralhadora, pistola,

para conversar. É essa a educação que se dá. A questão ambiental no nosso Estado

passou a ser de arrecadação, e não de preservação. Ninguém está preocupado com

a preservação em nosso Estado. Estão preocupados em criar critérios, formas de

arrecadar, seja diretamente, por meio de taxas, seja indiretamente, por meio de

multas. Deputado Padre João, houve um caso que passou despercebido, mas faço

questão de levantar esta polêmica sempre: quando criaram o Sistema Integrado de

Meio Ambiente - Sisema -, foram a São Tomé das Letras fazer fiscalização e

cometeram as maiores arbitrariedades, invadiram casas, propriedades, indústrias e

empresas. Chegou ao ponto de a população sentir-se acuada e reunir-se na praça,

armada de porrete, para enfrentar a fiscalização que lá estava. Isso é recente,

aconteceu há mais ou menos quatro anos. Já li e apresentei documentos aqui mas,

infelizmente, por ser um documento com mais laudas, não tivemos tempo nem

preocupação de ler. E sabem o que aconteceu? O governo do Estado, visando abafar

o levante que houve em São Tomé das Letras, mandou daqui dois helicópteros e não

sei quantos aviões para pousarem em Varginha e tentarem administrar o conflito

armado. O conflito foi armado pelo sistema. É isso o que vai acontecer com o homem

do campo, que está tão acuado que, em algum momento, vai ter de reagir. A situação

é mais ou menos igual a de um gato que, ao se sentir acuado, pula na sua goela. É

isso que precisamos evitar. Para tanto, temos de continuar discutindo. O jornal “O

Tempo” resolveu fazer algumas matérias a respeito de questões ambientais. Há mais

de um ano estamos debatendo essa questão nesta Casa, e há mais de um ano não

se fala nada em nenhum órgão de imprensa, porque o governo do Estado, que

mantém a ditadura, a mordaça da imprensa, não deixa que nada aconteça. Foi

necessário o jornal “O Tempo” levantar essa questão, falar dos absurdos que

acontecem no Jaíba. Estive lá, pessoalmente, e vi que não se consegue plantar nada

porque o sistema não deixa. Foi feito um projeto para o plantio, e agora não se pode

plantar. Nos canais de irrigação, estão exigindo que seja preservado 30m de cada

lado, mas os lotes têm apenas 30m. Vão plantar onde? Só se plantarem na lua! Deve

haver, então, outro sistema de plantio que ainda não conhecemos. Meia dúzia de

pessoas ficam em gabinetes inventando ONGs de preservação ambiental, falando
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que vão preservar, mas não estão preservando nada. Querem continuar mamando

nas multas que são aplicadas hoje, na sua maioria irresponsavelmente, e que são

direcionadas a essas ONGs que mantêm meia dúzia de pessoas que dizem defender

o meio ambiente. Que defendendo o meio ambiente que nada! Estão usando essa

alegação para se valorizarem e obterem benefícios. O Governador, por causa de

pressão feita pelo jornal durante uma semana, demitiu uma pessoa do IEF. Porém

não é apenas no IEF que estão os grandes problemas. O sistema de licenciamento

ambiental precisa passar por uma revisão. Se uma pessoa possuir qualquer

empreendimento e não tiver uma empresa ligada ao sistema, não conseguirá o

licenciamento. Só se consegue licenciamento se se estiver ligado ao governo. Os

projetos dos empresários mais ligados ao governo têm todas as facilidades.

Relembrarei aqui o caso da Mina Capão Xavier, que ignorou toda a legislação

ambiental, descumpriu tudo o que existia, mas conseguiu o licenciamento. Por quê?

Porque o governo tinha interesses. Aliás, Deputado Rêmolo Aloise, conseguimos

embargar a Mina Capão Xavier na Justiça, mas o caso foi para Brasília, para o STF, e

o Ministro está sentado em cima dele até hoje, por ordem do Governador Aécio

Neves, que entrou como interessado na ação, alegando que aquilo era de interesse

econômico e financeiro do Estado de Minas Gerais. Até hoje não foi julgado o mérito.

Deputado Padre João, sabe por quê? Porque vão chegar à conclusão de que a

questão do licenciamento ambiental da Mina Capão Xavier, da MBR, que hoje é da

Vale do Rio Doce, foi a maior falcatrua. Por isso o mérito não pode ser julgado, e é

isso que me deixa revoltado. Enquanto os grandes têm tudo, o pequeno produtor

familiar tem de pagar imposto para vender seus produtos à Conab, tem que seguir à

risca a legislação ambiental e o que a polícia e o IEF determinam. Se o cidadão, por

exemplo, precisa cortar uma árvore, o fiscal do IEF vai ao local da forma que quer e

quando bem quer. Então isso precisa ser revisto. É necessário que a Assembleia

Legislativa assuma papel de importância. Espero que a CPI, para qual estão sendo

colhidas as assinaturas pelo Deputado Paulo Guedes, progrida nesta Casa.

Precisamos passar isso a limpo, até para proteger o Governador Aécio Neves. Disse

para o Deputado Mauri Torres, Líder do Governo: “Mauri, há dois anos, estou-lhe

dizendo sobre os problemas no IEF e no sistema ambiental em Minas Gerais. Uma
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hora isso explodirá”. Há pessoas que acham que, pelo fato de fazerem parte do

governo, podem fazer tudo. Com isso perderam o senso do limite e da

responsabilidade, porque têm a certeza de que não serão punidas pelo Ministério

Público, que não há ação alguma na Justiça, que a imprensa não divulgará nada, pois

quem manda as matérias para lá é o próprio governo. Então se pode fazer tudo; mas

isso uma hora acabará, porque os absurdos começam a ficar enormes. Uma hora

explodirá, Deputado Paulo Guedes. O que estão fazendo no Norte de Minas é um

absurdo. Aquela população precisa juntar-se e fazer um levante contra o que está

acontecendo. Enquanto beneficiam os plantadores de cana no Triângulo Mineiro,

prejudicam o produtor rural do Norte de Minas. Quando o produtor de cana precisa de

área de preservação, vai ao Norte de Minas e compra área para compensar.

Então as coisas estão equivocadas, de cabeça para baixo. A Assembleia precisa ter

responsabilidade. Faço um apelo aqui ao jornal “O Tempo”: continue essa matéria,

pois estará ajudando não só o Governador, mas também o povo mineiro, as pessoas

mais simples deste Estado. Os ricos, os ricões, os que têm esquema na Fiemg, na

Secretaria de Meio Ambiente não precisam de nada, pois já têm tudo. Agora, o

pequeno produtor está altamente sacrificado, é tratado como bandido. É o que estava

acontecendo em Pará de Minas, Paulo Guedes. Numa reunião nossa, quando discuti

isso numa linha semelhante a essa, um produtor rural se encorajou, levou a mão em

direção ao Promotor e lhe disse: “Doutor, o senhor me humilhou, me desafiou, não

me respeitou, não me deixou falar. Agora, aqui, o senhor vai me ouvir”. Isso me

encheu de alegria, por ver que já está começando a haver reação, mesmo que seja

de uma pessoa. Toda revolução que conhecemos pela história foi iniciada por uma

pessoa, pelo comandante. É para isso que estou alertando, Paulo Guedes, no

momento em que V. Exa. traz esse tema ao Plenário. Uma hora isso explodirá; uma

hora o povo que está acuado, lá na roça, sofrido, reagirá. Basta aparecer uma

liderança que faça toda essa movimentação. Não estão aguentando mais essa forma

de agir do Governador do Estado, por meio dos seus órgãos.

Todo mundo diz, eu mesmo já cheguei a dizer, que o Governador não tem nada a

ver com isso. Agora estou chegando à conclusão de que tem tudo a ver, porque não

toma as providências necessárias. Tomou providência quando o jornal “O Tempo”
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levantou esse assunto. Volto a dizer que o problema não está apenas no IEF. Lá é

grave. Esse órgão, Deputado Paulo Guedes, não aguenta a primeira reunião. É esse

o medo da base do governo quanto à instalação da CPI. Digo, com muita

tranquilidade, que não aguenta a primeira reunião. Digo também com propriedade,

porque participei da comissão da Mina Capão Xavier. Tive as mesmas ameaças que

V. Exa. teve. Tive de andar com segurança. Várias vezes, saí da Assembleia

escoltado pela polícia até minha casa. As ameaças eram muitas. Não conseguíamos

identificá-las. Às vezes, achamos que não corremos perigo e vamos levando, mas

sabemos que mexer com essa gente não é fácil, pois os interesses são muito

grandes. Nesse caso ambiental em Minas Gerais, há muita gente mamando nessa

teta; e tem dado bons resultados, como aquelas vacas leiteiras. Não querem largar

essas tetas e querem, por meio da intimidação, que paremos de falar, de levantar

essas questões. Não me calarei. Estou fazendo um relatório, aproveitando até o que

foi divulgado pela imprensa. Provarei que o que a imprensa mostrou, culminando com

a queda do rapaz do IEF, não é praticamente nada. Eu lhes mostrarei o que está e

continua acontecendo.

Temos de estar aqui, Paulo Guedes, em trincheira, na defesa do produtor, alertando

mais uma vez que, do jeito como estão fazendo, confiscando terras do produtor rural,

está complicado. Os 20% são confisco; se o governo não paga, está confiscando,

porque é um direito do camarada na sua propriedade. Tiram 20% para isso, mais não

sei quanto de área de preservação permanente. Então uma hora isso terá de acabar,

Deputado Hely Tarqüínio. V. Exa. é do interior, por isso conhece essas dificuldades

dos produtores, também porque recebe essas demandas. Repito: uma hora isso

explodirá. Teremos uma grande revolução no campo: não de produção, mas em

defesa do patrimônio do homem do campo. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações
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da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres, de requerimentos e de

indicações. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima

reunião.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno, determina a

anexação do Projeto de Lei nº 3.573/2009, da Deputada Ana Maria Resende, ao

Projeto de Lei nº 3.481/2009, do Governador do Estado, por guardarem semelhança

entre si.

Mesa da Assembleia, 15 de setembro de 2009.

Hely Tarqüínio, 2º-Secretário, no exercício da Presidência.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que o Balanço-Geral do Estado relativo ao

exercício de 2008 foi publicado em essencialidades no “Diário do Legislativo” do dia

12/9/2009 e distribuído em avulso aos Deputados na data de ontem, por meio

eletrônico. A Presidência informa ainda que o prazo de 10 dias para requerimento de

informações ao Poder Executivo e ao Tribunal de Contas se inicia hoje, encerrando-

se na quinta-feira, dia 24 de setembro.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que recebeu, nesta data, correspondência do

Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB -, comunicando que o Deputado

Juninho Araújo não mais pertence ao referido Partido.

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 19.257, que dispõe

sobre as Políticas Florestal e de Proteção à Biodiversidade no Estado e sobre a

estrutura orgânica básica da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável - Semad. Pelo BSD: efetivos - Deputados Domingos

Sávio e Luiz Humberto Carneiro; suplentes - Deputados Zé Maia e Fahim Sawan;

pelo BPS: efetivo - Deputado Fábio Avelar; suplente - Deputado Antônio Carlos

Arantes; pelo PT: efetivo - Deputado Almir Paraca; suplente - Deputado Paulo

Guedes; pelo DEM: efetivo - Deputado Delvito Alves; suplente - Deputado Gustavo
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Valadares. Designo. Às comissões.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 4.577/2009, da

Comissão de Defesa do Consumidor, e 4.578 e 4.579/2009, da Comissão de

Transporte. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Transporte - aprovação, na 15ª Reunião Ordinária,

em 2/9/2009, dos Projetos de Lei nºs 2.810/2008, do Deputado Inácio Franco,

2.869/2008, do Deputado Dimas Fabiano, com a Emenda nº 1, e 3.499/2009, do

Deputado Sargento Rodrigues, e dos Requerimentos nºs 4.373/2009, do Deputado

Jayro Lessa, 4.430/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 4.435 e 4.438/2009, do

Deputado Duarte Bechir, 4.444/2009, do Deputado Weliton Prado, e 4.475/2009, da

Comissão de Assuntos Municipais, e aprovação, na 16ª Reunião Ordinária, em

9/9/2009, dos Requerimentos nºs 4.505/2009, do Deputado Doutor Viana, e

4.509/2009, do Deputado Weliton Prado; do Trabalho - aprovação, na 18ª Reunião

Ordinária, em 9/9/2009, dos Projetos de Lei nºs 3.327/2009, do Deputado Sargento

Rodrigues, 3.343/2009, do Deputado José Henrique, com a Emenda nº 1,

3.491/2009, do Deputado Alberto Pinto Coelho, 3.492/2009, da Deputada Cecília

Ferramenta, 3.494/2009, da Deputada Rosângela Reis, 3.496/2009, do Deputado

Fábio Avelar, 3.498/2009, do Deputado Zezé Perrella, 3.532/2009, do Deputado

Doutor Rinaldo, com a Emenda nº 1, 3.541/2009, do Deputado Djalma Diniz, e

3.543/2009, do Deputado Carlos Gomes, e dos Requerimentos nºs 4.508/2009, do

Deputado Doutor Viana, e 4.510/2009, do Deputado Weliton Prado; de Cultura -

aprovação, na 19ª Reunião Ordinária, em 9/9/2009, dos Projetos de Lei nºs

3.525/2009, do Deputado Paulo Guedes, e 3.539/2009, da Deputada Cecília

Ferramenta, com a Emenda nº 1, e do Requerimento nº 4.501/2009, do Deputado

Dinis Pinheiro; de Assuntos Municipais - aprovação, na 24ª Reunião Ordinária, em

9/9/2009, dos Projetos de Lei nºs 2.668/2008, do Deputado Lafayette de Andrada, e

3.562/2009, do Deputado Padre João, e dos Requerimentos nºs 4.479 e 4.480/2009,
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do Deputado Arlen Santiago; de Turismo - aprovação, na 17ª Reunião Ordinária, em

10/9/2009, dos Projetos de Lei nºs 3.561/2009, do Deputado Mauri Torres, e

3.577/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; e de Segurança Pública - aprovação,

na 22ª Reunião Ordinária, em 15/9/2009, dos Requerimentos nºs 2.718/2008, da

Comissão de Direitos Humanos, com a Emenda nº 1, 4.482/2009, do Deputado

Duarte Bechir, 4.498/2009, do Deputado Braulio Braz, 4.500/2009, do Deputado Délio

Malheiros, e 4.518/2009, da Comissão de Direitos Humanos (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 Deputados Wander Borges e

Doutor Viana e outros solicitando a convocação de reunião especial para

homenagear a DMA Distribuidora S.A. (Redes EPA, Martplus e Viabrasil) pelos 50

anos de sua fundação, André Quintão e Padre João e outros solicitando a

convocação de reunião especial para homenagear o Conselho Estadual de

Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável - Consea - pelos 10 anos de sua

criação; Sargento Rodrigues e outros, solicitando a convocação de reunião especial

para comemorar o Dia do Oficial de Justiça; Carlos Pimenta e outros solicitando a

convocação de reunião especial para homenagear a Associação Comercial, Industrial

e de Serviços de Montes Claros pelos 60 anos de sua fundação; e Vanderlei Miranda

e outros solicitando a convocação de reunião especial para homenagear a Sociedade

Feminina Presbiteriana pelos 125 anos de sua fundação; e, nos termos do inciso XXII

do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos Deputados Doutor Viana

solicitando a destinação da 1ª Parte de uma reunião ordinária para homenagear o

Lions Clube - Distrito LC-4, e Sávio Souza Cruz solicitando a destinação da 1ª Parte

de uma reunião ordinária para homenagear a Academia Mineira de Letras pelo

centenário de sua fundação.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há quórum para

votação, mas que há para a continuação dos trabalhos.

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.
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O Deputado Domingos Sávio* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

todos que nos acompanham pela TV Assembleia, gostaria inicialmente de trazer

informações de uma audiência pública que acabamos de realizar na cidade de São

João del-Rei. Informo aos demais colegas desta Casa que foi uma audiência

extremamente positiva, não apenas a meu ver, mas também de todos os colegas

Deputados que lá estiveram, assim como de Prefeitos e de Vereadores que nos

receberam, da Sra. Jânia Costa, Presidente da Câmara, do Prefeito Nivaldo e de

outras lideranças presentes. Fomos tratar de assuntos relativos à saúde que

interessam não somente a São João del-Rei, mas a toda a região de Campo das

Vertentes. Dois pontos básicos nortearam o debate. Um deles foi a proposta de

minha iniciativa de discutir a necessidade, a conveniência, e mais do que isso, a

justiça de estabelecer que São João del-Rei seja elevada, seja tratada como sede de

macrorregião de saúde, e não de microrregião, como acontece hoje.

Outro assunto que foi proposto a pedido da Câmara Municipal de São João del-Rei

e encaminhado nesta Casa pelo Deputado Délio Malheiros, para que debatêssemos a

conveniência: possibilidade de criação de um hospital público regional em São João

del-Rei. Os assuntos se complementam e dizem respeito à saúde pública. A

Comissão de Saúde prontamente atendeu nosso pedido e, liderada pelo Deputado

Carlos Mosconi, seu Presidente, marcou audiência, e fomos a São João del-Rei para

debater esses dois assuntos.

Venho lutando há muito tempo por esse assunto. É bom que a gente tente traduzir

em poucas palavras para quem nos acompanha por que essa minha preocupação de

elevar São João del-Rei à condição de sede de macrorregião. Por que elevada?

Porque é um “status” que dará a São João del-Rei condição de receber um volume

maior de recursos para aplicação na área da saúde.

Minas Gerais, a partir do governo Aécio, se organiza no que se refere às ações

básicas de saúde, especialmente no que diz respeito aos investimentos que o Estado

faz em programas como o Pro-Hosp, o Viva a Vida e outros; enfim, organiza-se em

um planejamento descentralizado, regional, de saúde. Esse planejamento

descentralizado é representado por macrorregiões de saúde. Cada macrorregião tem

uma sede ou uma cidade-pólo como sede. Por sua vez, a macrorregião é subdivida
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em microrregiões; cada microrregião tem também uma cidade como sua sede.

Quando são destinados recursos a um programa como o Pro-Hosp, por exemplo, a

sede da macrorregião receberá volume de recursos proporcional ao número de

habitantes da macrorregião. Um exemplo é a macrorregião de Divinópolis, que eu e o

Deputado Rinaldo Valério tão bem conhecemos. Essa macrorregião, por sinal, foi

criada no primeiro ano do nosso mandato na Assembleia; ela não existia porque

estava incorporada à macrorregião Central do Estado. Ela foi criada e já nasceu com

mais de 1 milhão de habitantes na sua base. Para distribuir o dinheiro para aplicação

de recursos em programas como o Pro-Hosp, por exemplo, calcula-se o volume de

recursos que será destinado à região com base no número de habitantes - por

exemplo, 1 milhão de habitantes no Centro-Oeste - multiplicado por um valor em

dinheiro, que é o volume para ser aplicado no Estado inteiro, dividido pela população

de todo o Estado. Assim, acha-se o valor “per capita”. Suponhamos que o valor seja

R$3,00 “per capita”, para efeito do Pro-Hosp. Então, 1 milhão vezes 3 dá

R$3.000.000,00. Esse é um exemplo simplificado de como se fazem esses

investimentos.

Em relação à microrregião, calcula-se a população da microrregião, que,

obviamente, é menor. No Campo das Vertentes, onde está São João del-Rei, que

corresponde à macrorregião Centro-Sul, há um pouco menos de 1 milhão de

habitantes. A sede da macrorregião é Barbacena, que recebe investimentos

referentes a todos os habitantes da macrorregião. Portanto, a própria população de

São João del-Rei e a de todas as outras cidades são levadas enconta no momento de

calcular o volume de dinheiro que é destinado a Barbacena pelo programa Pro-Hosp,

devido ao fato de ela ser sede da macrorregião.

São João del-Rei, por sua vez, é sede da microrregião de São João del-Rei, mais

uma meia dúzia de cidades, algo em torno de 200 mil habitantes, perfazendo um

valor “per capita” até um pouco menor. No final das contas, 200 mil habitantes geram,

por ano, um valor provavelmente da ordem de uns R$400.000,00, que serão divididos

entre dois hospitais, que acabam ficando em uma penúria danada.

Por que defendemos que seja elevada São João del-Rei à condição de sede de

macrorregião? Porque ela também atende a alta complexidade, a exemplo de
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Barbacena. É verdade que em condições mais difíceis e precárias. Atende em

oncologia, em nefrologia. Tem CTI e realiza cirurgias em pessoas não só de São

João del-Rei, mas de toda a região.

Portanto, para ali se dirige uma importante carga de serviço de toda a macrorregião,

mas não chega dinheiro suficiente para ajudar a custear tanto a Santa Casa de

Misericórdia de São João del-Rei quanto o Hospital Nossa Senhora das Mercês, dois

hospitais filantrópicos que atendem pelo SUS e que recebem muito pouco dinheiro do

Pro-Hosp, porque a cidade não é considerada sede de macrorregião.

O que estou querendo é algo anormal? Não. Em várias macrorregiões só existe

uma sede, isto é, uma cidade com estrutura de baixa, média e alta complexidades,

que é a cidade-referência para toda a macrorregião. Entretanto, existem algumas

macrorregiões, no Sul de Minas, por exemplo, que o Deputado Rêmolo Aloise

conhece tão bem, com capacidade de atendimento, como é o caso de Varginha e

Poços de Caldas, cidades até próximas a sedes de macrorregião, ou melhor, elas

estão na mesma macrorregião. Ambas recebem recursos como sedes de

macrorregião; portanto, dividem o bolo do dinheiro do Pro-Hosp e de outros

programas de forma mais equilibrada.

Com isso, levamos essa reivindicação ao Secretário de Saúde, há um bom tempo.

Venho teimando em que isso não é justo. Quando me dizem que a estrutura de

Barbacena está melhor que a de São João, eu respondo que ela não só está melhor,

mas que vai continuar melhor e vai ficar cada dia melhor, pois São João recebe cada

vez menos.

A população, não só de São João del-Rei como também das cidades vizinhas, não

vai a Barbacena, até porque não consegue atendimento pleno, de alta complexidade,

nessa cidade. Portanto, não queremos fazer com que São João comece a competir

com Barbacena, prejudicando-a, mas que uma cidade complemente a outra. As duas

são importantes, precisam do investimento público e o merecem. Não queremos tirar

dinheiro de Barbacena e, sim, fazer com que se atenda adequadamente à população

de São João del-Rei e da região do entorno. Isso é possível e já existem outras

macrorregiões desse jeito.

Hoje o debate foi extremamente proveitoso, já que tivemos oportunidade de explicar
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o que agora estou informando à Assembleia, embora de maneira mais resumida.

Pudemos explicar detalhadamente que justificativa técnica existe, faltando apenas

vontade política, ou seja, esforço conjunto para que isso aconteça. Nesse caso, não

existe bandeira partidária, mas a bandeira da saúde pública.

Como dizia, a população de São João del-Rei, quando tem alguma dificuldade,

acaba vindo para Belo Horizonte. Nasci em São Tiago, que fica bem pertinho de São

João, e se alguém na minha cidade não consegue, no pequeno hospital que lá existe,

ser atendido adequadamente, essa pessoa irá buscar socorro em São João e não em

Barbacena. E se porventura em São João os leitos estiverem lotados, os doentes

acabarão vindo para Belo Horizonte. Por isso digo que precisamos oferecer esse

atendimento em São João e não em Belo Horizonte. Só em último caso é que seria

oferecido aqui. Como existem dois hospitais na cidade, é preciso que o investimento

chegue para estruturá-los.

O debate da criação de um novo hospital também é extremamente importante, e o

Presidente da Comissão de Saúde entendeu por bem fazer o debate dos dois temas

na mesma audiência pública, dada a dificuldade de deslocar, por duas vezes, a

Comissão da Assembleia. Embora esses dois assuntos se complementem, não são

iguais. Elevar São João à condição de macrorregião é algo realizável, e temos de nos

unir para que isso ocorra o mais rapidamente possível. Já construir um novo hospital

requer um estudo mais aprofundado, por duas grandes razões. A primeira, é que lá já

existem duas unidades hospitalares, e por isso é preciso averiguar se a construção

de uma terceira não irá conflitar com as outras. A segunda é que é preciso investigar

se vale a pena investir mais nessas duas unidades hospitalares que já existem, até

porque as duas são filantrópicas e porque, como é óbvio, o custo será mais elevado.

Fato é que nem por isso deixamos de debater o assunto e de lutar por essa causa,

pelo contrário, também queremos a ampliação da oferta de leitos, do número de

leitos, já que esses dois hospitais são pequenos e, como São João é uma cidade

histórica, estão instalados em prédios antigos, sem perspectivas de ampliação. Essa

é uma limitação das cidades históricas, já que o próprio Patrimônio Histórico dificulta

essas mudanças. Aliás, não podemos tirar a razão do Patrimônio Histórico, instituição

de valor incomensurável. O patrimônio protegido gera o turismo e tem o seu valor
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intrínseco de cultura imaterial, que não se limita à fachada dos prédios, mas estende-

se a sua história.

Por outro lado, às vezes isso se torna incompatível com a ampliação, com o

desenvolvimento. Então, torna-se perfeitamente razoável a discussão sobre construir

um hospital moderno, com todas as condições para um bom atendimento à

população. Esses foram os dois grandes temas a respeito dos quais percebemos

uma comunhão de propósitos por parte de todos os Deputados que ali estavam.

Pude testemunhar algumas situações comoventes. Uma delas foi a de uma senhora

que tinha um tumor na bexiga. Ela veio a público fazer um apelo desesperado, num

gesto de humildade, passando por cima do constrangimento de se expor, de expor o

seu próprio problema, para que a ajudássemos a conseguir uma cirurgia, porque ela

não sabia se estaria com vida se esperasse na terrível fila do SUS. Outras pessoas

também nos procuraram, na mesma linha, mostrando que a situação é precária,

crítica.

Ficamos tristes de ver que o Congresso Nacional, que a Câmara Federal não votam

a regulamentação da Emenda nº 29, aprovada há quase uma década. Já faz tempo.

Infelizmente, há uma inércia, ou fazem uma proposta indecorosa: “Aprovaremos a

regulamentação, mas criaremos, mais uma vez, mais um imposto para o povo

brasileiro”. Como se a solução fosse essa. Já ficou provado no passado que não é;

que a solução é ter vontade política, clara, de querer investir na saúde, o que é

necessário para garantir ao povo brasileiro o que a Constituição prega: a saúde é um

direito de todos.

Esse não é nenhum discurso partidário ou político: basta acessar o “site” do próprio

governo e verificar a sua receita: a arrecadação do governo federal cresceu

sistematicamente, todo ano, mesmo com a extinção da CPMF. Extingue-se a CPMF,

e então, Deputado João Leite, está aí a justificativa para não se aplicar dinheiro na

saúde, já que a receita caiu. Mas não, a receita do governo federal aumentou, e mais

que a inflação. Há dinheiro, mas não há vontade política. Para não se dizer que o

governo não regula, usa-se a desculpa de que só haverá regulamentação se a

Câmara votar a favor de mais um imposto. Como se faltasse dinheiro! V. Exa., há

poucos dias, com o Deputado Carlos Mosconi, trouxe aqui, para o povo brasileiro, um
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alerta. Numa decisão autocrática, para não dizer autoritária - mas isso quer dizer a

mesma coisa -, o Presidente da República disse: “Decidi que compraremos da

França. Não precisa de licitação, não precisa verificar quem oferecerá melhor preço,

melhor tecnologia. Almocei com o Presidente da França, gostei da prosa. Temos

R$38.000.000.000,00 e compraremos submarinos nucleares”. Para isso há dinheiro.

Quando se fala em mais R$10.000.000.000,00 para a saúde, que seria o necessário

para equilibrar - só o que estão querendo gastar agora, sem licitação, para

armamento, daria para quatro anos de mandato, quase que um mandato inteiro -,

dizem que não há dinheiro.

A audiência foi positiva, mas infelizmente sabemos que precisaremos lutar muito

para elevar São João à condição de “macro” e receber mais dinheiro - será preciso

lutarmos para arrumar o dinheiro -, como também será necessário enfrentar a

dificuldade para a construção de mais um hospital. Mas continuaremos lutando.

Obrigado, Sr. Presidente. Vejo que o meu tempo se esgotou. Agradeço a V. Exa. a

cessão da palavra.

* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem

O Deputado João Leite - Antes de o senhor continuar, Sr. Presidente, pode-se ver

que não há quórum para continuarmos com os trabalhos. Portanto peço o

encerramento, de plano, da reunião.

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 16,

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 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/8/2009
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Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adalclever Lopes,

Délio Malheiros e Gil Pereira, 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 Gil Pereira, dispensa a leitura da

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à

1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. A Presidência

redistribui o Projeto de Lei nº 2.715/2008, no 2º turno, ao Deputado Gil Pereira. Após

discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação na forma do vencido em

1º turno, do Projeto de Lei nº 2.715/2008. Registra-se, nesse momento, a presença

do Deputado Leonardo Moreira. 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 setembro de 2009.

Adalclever Lopes, Presidente - Irani Barbosa - Tiago Ulisses.

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 8/9/2009

Às 10h8min, 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 a matéria constante na pauta e discutir e votar

proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência:

ofícios dos Srs. Lourival dos Santos, Presidente da Câmara Municipal de Uberaba (3)

encaminhando requerimentos do Vereador Gilberto Ripposati em que solicita ações

em benefício de Uberaba, a criação da guarda escolar nas escolas estaduais e a

realização de estudos com vistas à regulamentação da prestação de serviços pelos
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profissionais das Polícias Civil e Militar, em seus horários de folga; Genilson Ribeiro

Zeferino, Subsecretário de Administração Prisional, informando que foi instaurada

sindicância para apurar as acusações feitas pela Sra. Maria Angélica de Almeida à

Comissão Especial da Execuções das Penas; e dos seguintes ofícios publicados no

“Diário do Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: dos Srs. Lourival dos

Santos, Presidente da Câmara Municipal de Uberaba (27/8/2009) e Edson José

Pereira, Presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado (3/9/2009). O

Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 2.866/2008, no 1º turno, para o

qual designou relator ao Deputado Rômulo Veneroso. 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. A votação do Requerimento nº 4.372/2009 é

adiada a requerimento da Deputada Maria Tereza Lara. Submetidos a votação, cada

um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 4.440, 4.460, 4.461, 4.462,

4.472 e 4.477/2009; 4.463, 4.464 e 4.465/2009, estes com a Emenda nº 1. Submetido

a discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº

3.519/2009. Registra-se a presença do Deputado Rômulo Veneroso. 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 formulado voto de congratulações

com os policiais militares do 36º BPM, por terem efetuado a apreensão de 40kg de

drogas em um sítio utilizado, provavelmente, como laboratório de refino de

entorpecentes. 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 setembro de 2009.

João Leite, Presidente - Rômulo Veneroso - Tenente Lúcio.

ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

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

8/9/2009

Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões o Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, membro da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado
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Sargento Rodrigues. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, nos termos regimentais, dispensa a leitura

da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e a subscreve. A Presidência

informa que a reunião se destina a discutir, em audiência pública, a Instrução da

Corregedoria Militar nº 2, que instituiu o Relatório de Investigação Preliminar - RIP - e

demais atos normativos utilizados na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar à

luz dos direitos e garantias fundamentais. A seguir, comunica o recebimento da

seguinte correspondência: ofício da Sra. Andrea de Figueiredo Soares, Promotora de

Justiça e Coordenadora da Promotoria de Direitos Humanos de Belo Horizonte,

justificando sua ausência nesta reunião. A Presidência interrompe a 1ª Parte da

reunião para ouvir os Ten.-Cel. PM Valter Braga do Carmo e Major PM Paulo Roberto

de Medeiros, da Corregedoria da PMMG, representando o Cel. PM Renato Vieira de

Souza, Comandante-Geral da PMMG; Cel. BM Israel Marcos Rosa Pereira,

Corregedor do CBMMG, representando, também, o Cel. BM Gilvam Almeida Sá,

Comandante-Geral do CBMMG; Cel. PM Cezar Romero Machado Santos,

Corregedor da PMMG; Subtenente PM Luiz Gonzaga Ribeiro, Presidente da

Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares - Aspra -; Cel BM Domingos

Sávio de Mendonça, Assessor Jurídico da Associação de Servidores do CBMMG e da

PMMG - Ascobom -, representando o Presidente, Sr. Alexandre Rodrigues, 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. Registra-se, neste momento, a presença do Deputado Delvito

Alves, a quem o Presidente transfere a direção dos trabalhos para se retirar do

recinto. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas

taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião e 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 setembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo - Ronaldo Magalhães - Padre
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João.

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 8/9/2009

Às 15h28min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Vanderlei

Jangrossi, Antônio Carlos Arantes e Paulo Guedes (substituindo o Deputado Carlos

Gomes, por indicação da Liderança do PT), 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 Paulo

Guedes, dispensa a leitura da ata da reunião 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 parecer de

redação final e proposições da Comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

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

apreciação do Plenário. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº

4.471/2009. Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação

Final do Projeto de Lei nº 3.452/2009. 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 enviado ofício ao Ministério de

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, com vistas a se adotarem medidas

controladoras de compra de leite na Argentina e no Uruguai, e que seja enviada

comunicação da referida solicitação ao Presidente da Comissão Técnica de Leite da

Faemg, Sr. Rodrigo Alvim; Vanderlei Jangrossi, Antônio Carlos Arantes e Carlos

Gomes em que solicitam sejam enviados voto de congratulações com a Associação

Central dos Fruticultores do Norte de Minas - Abanorte - pela produção e pela

disseminação de banana-prata anã; e seja realizada audiência pública com o objetivo

de discutir a incidência da praga Greening que afeta cultivos, obrigando os produtores

de citros a erradicar plantações ou pomares inteiros. 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
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os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de setembro de 2009.

Vanderlei Jangrossi, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Carlos Gomes.

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/9/2009

Às 9h44min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Fahim Sawan e Antônio Genaro, membros da supracitada Comissão. Está presente,

também, o Deputado Fábio Avelar. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento do Deputado Antônio Genaro, dispensa a leitura da ata da reunião

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

presentes. O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as

quais designou os relatores citados a seguir: em turno único, Projetos de Lei nºs

314/2007 (Deputado Doutor Rinaldo) e 2.418/2008 (Deputado Ruy Muniz); em 1º

turno, Projeto de Lei nº 3.586/2009 (Deputado Fahim Sawan). 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 568/2007 no 2º turno, na

forma do vencido no 1º turno, com a Emenda nº 1, apresentada pelo relator,

Deputado Fahim Sawan, em virtude de redistribuição. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte

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

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

são aprovados os Requerimentos nºs 4.486, 4.499 e 4.506/2009. 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, 15 de setembro de 2009.

Carlos Mosconi, Presidente - Délio Malheiros - Domingos Sávio - Juarez Távora.

ATA DA 25ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

9/9/2009
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Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Elmiro Nascimento (substituindo o Deputado Delvito Alves, por indicação da

Liderança do DEM) e Getúlio Neiva (substituindo o Deputado Vanderlei Miranda, por

indicação da Liderança do PMDB), membros da supracitada Comissão. Está

presente, também, o Deputado Padre João. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Durval Ângelo, 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 discutir, em

audiência pública, o resultado do julgamento do Processo nº 013408093946-2,

referente a crime de homicídio, ocorrido em 11/12/2007, no Município de Pingo

d'Água, em que figura como vítima o Sr. João Alves Calazans. A Presidência

interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Gilson de Souza, Superintendente

Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em Minas Gerais -

Incra -; Vilson Luis da Silva, Presidente da Federação dos Trabalhadores na

Agricultura do Estado de Minas Gerais - Fetaemg -; Lucimere da Silva Leão,

Coordenadora Estadual e Nacional da Comissão Pastoral da Terra - CPT -, que são

convidados a tomar assento à mesa. O Deputado Durval Ângelo, na condição de

autor do requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais.

Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições.

Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta 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 Durval Ângelo (7) em que solicita seja

encaminhada à Secretaria de Estado de Educação e ao Conselho Estadual de

Educação cópia das notas taquigráficas da 22ª Reunião Ordinária desta Comissão,

para tomada de providências em relação a denúncia de irregularidades e

arbitrariedades que estariam sendo praticadas contra estudantes da Escola Cristã

Verbo Vivo, localizada em São Joaquim de Bicas; seja encaminhado à Prefeitura

Municipal de Betim pedido de providências para que verifique a regularidade do
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Condomínio das Acácias; seja encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social

pedido de providências com vistas à inclusão das pessoas que menciona no

Programa Estadual de Assistência a Vítimas e Testemunhas - Provita-MG -, para

protegê-las de possíveis ameaças decorrentes das denúncias de violação de direitos

humanos envolvendo a referida escola; seja encaminhado ao Procurador-Geral de

Justiça de Minas Gerais e ao representante do Ministério Público no Município de São

Joaquim de Bicas pedido de providências com vistas à apuração das denúncias de

irregularidades e arbitrariedades que estariam sendo praticadas na referida escola;

seja encaminhada aos representantes da mencionada instituição de ensino cópia das

notas taquigráficas da 22ª Reunião Ordinária, para conhecimento das denúncias

apresentadas contra ela; seja encaminhada à Delegacia de Polícia de São Joaquim

de Bicas cópia das notas taquigráficas da mencionada reunião, para apuração das

referidas denúncias; seja realizada visita à Corregedoria-Geral da Polícia Civil, para

obter esclarecimentos sobre o processo que envolve o agente de polícia Franklin

Pernes Vieira e a suposta vítima Keli Divina de Oliveira Carvalho. Cumprida a

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de setembro de 2009.

Vanderlei Miranda, Presidente - Carlos Gomes - João Leite - Antônio Genaro.

ATA DA 22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/9/2009

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar e

Carlos Gomes, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Fábio Avelar, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da

ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita ao membro da Comissão

presente que a subscreva. A Presidência informa que a reunião se destina a debater,

em audiência pública, os resultados da Expedição pelo Velhas 2009, atividade

promovida pelo Projeto Manuelzão, cujo objetivo é divulgar a necessidade de

revitalização do Rio das Velhas e identificar problemas ainda por resolver. A
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Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir as Sras. Simone Ribeiro

Rolla, Superintendente de Coordenação Técnica da Semad, representando Ilmar

Bastos, Subsecretário da Semad; Vanessa Kelly Saraiva, Analista Ambiental,

representando Cleide Izabel Pedrosa de Melo, Diretora-Geral do Instituto Mineiro de

Gestão das Águas - Igam -; Myriam Mousinho, empreendedora pública, do Sistema

Estadual de Meio Ambiente; e os Srs. Geraldo José dos Santos, Vice-Diretor do

Instituto Mineiro de Gestão de Águas, representando José Carlos Carvalho,

Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad -;

Ronaldo Matias de Sousa, Gerente Adjunto do Projeto Estruturador de Revitalização

do Rio das Velhas, representando Márcio Augusto Vasconcelos Nunes, Presidente da

Copasa-MG; Rogério de Oliveira Sepulveda, Presidente do Comitê da Bacia

Hidrográfica do Rio das Velhas - CBH-Velhas -; Marcus Vinícius Polignano,

Coordenador do Projeto Manuelzão e Coordenador de Educação Ambiental da Meta

2010; e Eduardo Tavares, Ouvidor Ambiental do Estado de Minas Gerais, que são

convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, na qualidade de autor do

requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais; logo após,

passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os

debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Os

Projetos de Lei nºs 16/2007; 2.131/2008 e 3.593/2009 não são apreciados. 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 setembro de 2009.

Fábio Avelar, Presidente - Sávio Souza Cruz - Almir Paraca.

ATA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 15/9/2009

Às 14h38min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jayro Lessa,

Antônio Júlio, Inácio Franco, Lafayette de Andrada, Luiz Humberto Carneiro

(substituindo o Deputado Zé Maia, por indicação da Liderança do BSD) e Tiago

Ulisses (substituindo o Deputado Juarez Távora, por indicação da Liderança do BPS),
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membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Jayro Lessa, 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. Após discussão e votação, são

aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 2º turno, do

Projeto de Lei nº 2.926/2008 na forma do Substitutivo nº 2 ao vencido no 2º turno e

pela rejeição do Substitutivo nº 1, apresentado em Plenário (relator: Deputado Luiz

Humberto Carneiro); e, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.487/2009 na forma do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Inácio

Franco). O parecer do Projeto de Lei nº 3.619/2009, no 1º turno, deixa de ser

apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental pelo relator, Deputado

Lafayette de Andrada. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

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

Sala das Comissões, 16 de setembro de 2009.

Zé Maia, Presidente - Inácio Franco - Jayro Lessa - Lafayette de Andrada.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 314/2007

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação de Doentes Renais e Transplantados de Divinópolis e

Região Centro-Oeste - Adortrans -, com sede no Município de Divinópolis.

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 314/2007 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Doentes Renais e Transplantados de Divinópolis e Região Centro-Oeste -

Adortrans -, entidade beneficente de direito privado, que atua na área de proteção à

saúde e de assistência social, promovendo a proteção dos pacientes vulnerabilizados

por enfermidades renais e a defesa de seus direitos.

Com esse propósito, busca a conscientização e participação comunitária dos

pacientes e seus familiares na luta pelo acesso aos recursos médicos hospitalares

especializados em nefrologia; presta assistência por meio de acolhimento, orientação,

providências de transporte, medicamentos, cestas básicas, exames e consultas; atua

junto ao poder público na definição da política de atendimento aos doentes renais

crônicos, em consonância com as diretrizes do Sistema Único de Saúde - SUS.

Ademais, estimula a integração social dos enfermos e, por meio de campanhas

educativas, a prevenção da doença renal, esclarecendo sobre os preconceitos

geradores de comportamentos incompatíveis com o combate à enfermidade.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 314/2007 em

turno único.

Sala das Comissões, 16 de setembro de 2009.

Doutor Rinaldo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.418/2008

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Doutor Rinaldo, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Voluntários Vida Viva de Campos Gerais, com

sede no Município de Campos Gerais.

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 2.418/2008 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Voluntários Vida Viva de Campos Gerais, com sede no Município de Campos

Gerais, entidade beneficente sem fins lucrativos, que tem como finalidade assistir o

paciente oncológico, renal crônico e com doenças infectocontagiosas.

Para a consecução de seu objetivo, a entidade desenvolve ações para a

recuperação e a satisfação das necessidades dos enfermos, especialmente dos mais

carentes; organiza atividades ocupacionais e de lazer, promovendo o

companheirismo entre seus assistidos; executa projetos sobre serviços comunitários,

bem como a criação de centros de pesquisas e divulgação da prevenção de moléstias

graves.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.418/2008

em turno único.

Sala das Comissões, 16 de setembro de 2009.

Ruy Muniz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.359/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Lar dos Idosos Nossa Senhora Auxiliadora da

Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de Vespasiano.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 22/5/2009, a proposição foi distribuída às

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

para receber parecer.

Cabe a esta Comissão examinar a matéria, preliminarmente, 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 análise pretende declarar de utilidade pública o Lar dos Idosos
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Nossa Senhora Auxiliadora da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no

Município de Vespasiano.

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

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

1998, com as modificações introduzidas pela Lei no 15.430, de 2005.

Dessa forma, tais entidades, além de possuírem o fito exclusivo de servir

desinteressadamente à coletividade, deverão comprovar personalidade jurídica,

funcionamento há mais de um ano, idoneidade e ausência de remuneração de seus

Diretores.

Ademais, vale lembrar que, quando houver dissolução de uma associação, o

remanescente do seu patrimônio líquido será destinado a entidade de fins não

econômicos designada no estatuto, ou, omisso este, por deliberação dos associados,

a instituição municipal, estadual ou federal de fins idênticos ou semelhantes,

conforme estatui o art. 61 do Código Civil.

Pelo exame da documentação instrutiva do processo, constata-se o atendimento às

exigências mencionadas, uma vez que restou 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 dessa função. Com efeito,

conforme preceitua o inciso III do art. 36 do estatuto da entidade, os cargos de sua

direção não são remunerados.

Note-se, ainda, que, de acordo com o inciso IV do referido dispositivo estatutário,

em caso de dissolução da entidade, o patrimônio remanescente será destinado a

entidade congênere, preferencialmente vinculada à Sociedade de São Vicente de

Paulo, com sede e atividades no Município de origem, e registrada no Conselho

Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Entendemos, portanto, que não há óbice à tramitação do projeto de lei em análise.

Conclusão

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

do Projeto de Lei no 3.359/2009.

Sala das Comissões, 15 de setembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Padre João - Gilberto
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Abramo - Ronaldo Magalhães.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.424/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

utilidade pública a Associação de Proteção dos Animais de Caxambu, com sede

nesse Município.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19/6/2009 e encaminhada

às Comissões de Constituição e Justiça e de Meio Ambiente.

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 3.424/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Proteção dos Animais de Caxambu, com sede nesse Município.

Os requisitos para que as associações e fundações em funcionamento no Estado

sejam declarados de utilidade pública estão relacionados 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 dos respectivos

cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 12 do seu estatuto prevê que o exercício dos cargos

de sua Diretoria será inteiramente gratuito. Por sua vez, o art. 42 preceitua que, no

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

congênere que tenha objetivos afins.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.424/2009.

Sala das Comissões, 15 de setembro de 2009.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Ronaldo Magalhães - Gilberto Abramo -

Sebastião Costa - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.550/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

declarar de utilidade pública o Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do

Adolescente do Vale do Jequitinhonha - Cededica-Vale -, com sede no Município de

Pedra Azul.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18/7/2009 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 3.550/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Vale do Jequitinhonha

- Cededica-Vale -, com sede no Município de Pedra Azul.

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. 25 que os seus

Diretores, Conselheiros, associados, mantenedores e instituidores não serão

remunerados; e no art. 27 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente reverterá a entidade congênere registrada no Conselho Nacional de

Assistência Social ou a entidade pública com sede no Vale do Jequitinhonha.

Conclusão
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Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.550/2009.

Sala das Comissões, 15 de setembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Ronaldo Magalhães - Gilberto Abramo -

Sebastião Costa - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.566/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Tiago Ulisses, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação de Apoio Social aos Moradores do Bairro

Honorato, com sede no Município de Lajinha.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 6/8/2009, a proposição foi distribuída às

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

para receber parecer.

Cabe a esta Comissão examinar a matéria, preliminarmente, 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 análise pretende declarar de utilidade pública a Associação de

Apoio Social aos Moradores do Bairro Honorato, com sede no Município de Lajinha.

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

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

1998, com as modificações introduzidas pela Lei no 15.430, de 2005.

Dessa forma, tais entidades, além de possuírem o fito exclusivo de servir

desinteressadamente à coletividade, deverão comprovar personalidade jurídica,

funcionamento há mais de um ano, idoneidade e não remuneração de seus diretores.

Ademais, vale lembrar que, quando houver dissolução de uma associação, o

remanescente do seu patrimônio líquido será destinado à entidade de fins não

econômicos designada em seu estatuto, ou, omisso este, por deliberação dos

associados, à instituição municipal, estadual ou federal de fins idênticos ou

semelhantes, conforme estatui o art. 61 do Código Civil.
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Pelo exame da documentação instrutiva do processo, constata-se o atendimento às

exigências mencionadas, uma vez que restou 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 dessa função.

Com efeito, conforme preceitua o § 1o do art. 4o do estatuto da entidade, os cargos

de sua direção não são remunerados.

Note-se, ainda, que, de acordo com o § 1o do art. 24 do mesmo estatuto, em caso

de dissolução da entidade, o patrimônio remanescente reverterá em benefício de

entidades assistenciais registradas no Conselho Nacional de Assistência Social.

Entendemos, portanto, que não há óbice à tramitação do projeto de lei em análise.

Contudo, com o propósito de retificar o nome da entidade, conforme consta no art. 1º

de seu estatuto, apresentamos a Emenda no 1.

Conclusão

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

do Projeto de Lei no 3.566/2009, 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 de Apoio Social aos

Moradores do Bairro Honorato em Lajinha, com sede no Município de Lajinha.”.

Sala das Comissões, 15 de setembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Ronaldo Magalhães -

Gilberto Abramo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.625/2009

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 de Catadores de Papel e Material

Reciclável de Nova Lima - Ascap -, com sede no Município de Nova Lima.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 15/8/2009 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 3.625/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Catadores de Papel e Material Reciclável de Nova Lima - Ascap -,

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. 39, parágrafo

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

a entidade congênere do Município de Nova Lima, registrada no Conselho Municipal

de Assistência Social; e no art. 44 que não remunera seus Diretores e Conselheiros.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.625/2009.

Sala das Comissões, 15 de setembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ronaldo Magalhães -

Padre João - Sebastião Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.631/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Walter Tosta, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Instituto de Pesquisa e Elaboração de Projetos e

Planos Integrados, com sede no Município de Juiz de Fora.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 20/8/2009, a proposição foi distribuída às

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

Cabe a esta Comissão examinar a matéria, preliminarmente, 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 análise pretende declarar de utilidade pública o Instituto de

Pesquisa e Elaboração de Projetos e Planos Integrados, 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 relacionados no art. 1º da Lei nº 12.972, de

1998, com as modificações introduzidas pela Lei no 15.430, de 2005.

Dessa forma, tais entidades, além de possuírem o fito exclusivo de servir

desinteressadamente à coletividade, deverão comprovar personalidade jurídica,

funcionamento há mais de um ano, idoneidade e ausência de remuneração a seus

Diretores.

Ademais, vale lembrar que, quando houver dissolução de uma associação, o

remanescente do seu patrimônio líquido será destinado a entidade de fins não

econômicos designada no estatuto, ou, omisso este, por deliberação dos associados,

a instituição municipal, estadual ou federal de fins idênticos ou semelhantes,

conforme estatui o art. 61 do Código Civil.

Pelo exame da documentação instrutiva do processo, constata-se o atendimento às

exigências mencionadas, uma vez que restou 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 dessa função.

Com efeito, conforme se infere da leitura do § 1o do art. 1o do estatuto da entidade,

o exercício dos seus cargos de direção não é remunerado.

Note-se, ainda, que, de acordo com o parágrafo único do art. 36 do mesmo

estatuto, na hipótese de extinção, a assembleia geral determinará a destinação de

eventual patrimônio remanescente a entidade congênere, previamente registrada no

Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Entendemos, portanto, que não há óbice à tramitação do projeto de lei em análise.
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Conclusão

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

do Projeto de Lei no 3.631/2009.

Sala das Comissões, 15 de setembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ronaldo Magalhães -

Sebastião Costa - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.647/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em epígrafe, decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei nº

2.336/2008, a requerimento do Deputado Adalclever Lopes, tem por objetivo dar

denominação ao trecho da Rodovia MG-632 compreendido entre o Município de

Cachoeira de Pajeú e o entroncamento com a BR-116.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20/8/2009 e, a seguir,

encaminhada 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, nos termos do

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

Em 2008, esta relatoria solicitou fosse o projeto baixado em diligência ao

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG - a

fim de que informasse a esta Casa se o referido trecho da rodovia possui

denominação oficial e se existe outro próprio público estadual no Município com a

mesma denominação; e ao autor para comprovação do falecimento do homenageado

e, posteriormente, para envio de dados biográficos. De posse das informações,

passamos à análise da proposição.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.647/2009 tem por escopo seja dada a denominação de Joeme

Costa Ferreira e Santos ao trecho da Rodovia MG-632 que liga o Município de

Cachoeira de Pajeú ao entroncamento com a BR-116.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só podem ser

reguladas pela União, de interesse nacional, estão relacionadas no art. 22 da



____________________________________________________________________________
858

Constituição da República. As que cabem ao Município, por sua vez, estão previstas

no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de

interesse local e suplementar as legislações federal e estadual, para atender às suas

peculiaridades. No que diz respeito ao Estado membro, a regra básica está

consagrada no § 1° do art. 25 da nossa Lei Maior, q ue 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 efeito, foi editada a Lei

n° 13.408, de 1999, que dispõe sobre a matéria, est abelecendo as exigências 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 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 em

tela por membro desta Casa.

Finalizando, cabe ressaltar que o Diretor-Geral do DER/MG, em resposta à

diligência solicitada, manifestou-se favoravelmente à pretensão do projeto de lei em

análise, uma vez que o referido trecho não possui denominação oficial.

Embora não haja óbice à aprovação do projeto, apresentamos a Emenda nº 1, ao

final deste parecer, que dá nova redação ao art. 1º, para retirar do texto dados

desnecessários à elaboração da norma e adequá-lo à técnica legislativa.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 3.647/2009 com a Emenda nº 1, a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica denominado Rodovia Joeme Costa Ferreira e Santos o trecho da

Rodovia LMG-632 entre o Município de Cachoeira de Pajeú e o entroncamento com a

BR-116.”.

Sala das Comissões, 15 de setembro de 2009.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ronaldo Magalhães -

Padre João - Gilberto Abramo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.655/2009

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 Cultural Amigos de Cachoeira do Campo -

Amic -, com sede nesse Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22/8/2009 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 3.655/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Cultural Amigos de Cachoeira do Campo - Amic -, 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, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 30, parágrafo

único, que as atividades dos seus Diretores, Conselheiros, associados e benfeitores

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

bonificação ou vantagem. Por sua vez, o art. 37 estabelece que, na hipótese de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere,

registrada nos órgãos de assistência social.

Por fim, apresentamos na parte conclusiva deste parecer a Emenda nº 1, com o
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objetivo de mudar o nome do Município sede da entidade, pois Cachoeira do Campo,

mencionado no art. 1º do projeto, é distrito de Ouro Preto.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.655/2009 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 Associação Cultural Amigos de

Cachoeira do Campo - Amic -, com sede no Município de Ouro Preto.”.

Sala das Comissões, 15 de setembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ronaldo Magalhães -

Sebastião Costa - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.659/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Carlin Moura, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação de Voluntários para Curso de Capacitação

Qualitativa, com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22/8/2009 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 3.659/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Voluntários para Curso de Capacitação Qualitativa, com sede no

Município de Belo Horizonte.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou
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comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

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

exercício de suas funções.

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

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

congênere, com personalidade jurídica e registrada no Conselho Nacional de

Assistência Social; e no art. 29 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 3.659/2009.

Sala das Comissões, 15 de setembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ronaldo Magalhães -

Padre João - Sebastião Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.665/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Protetora de Cães e Gatos Jovina Rocha

Prado, com sede no Município de Muzambinho.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 27/8/2009 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 3.665/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Protetora de Cães e Gatos Jovina Rocha Prado, com sede no Município

de Muzambinho.
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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. 8º que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a entidade

congênere que esteja regular jurídica e financeiramente; e no art. 13 que os seus

dirigentes não serão remunerados.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.665/2009.

Sala das Comissões, 15 de setembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Ronaldo Magalhães -

Gilberto Abramo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.669/2009

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 Corporação Musical Euterpe Operária, com

sede no Município de Lavras.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 28/8/2009 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

O Projeto de Lei nº 3.669/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Corporação Musical Euterpe Operária, com sede no Município de Lavras.



____________________________________________________________________________
863

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. 47 que os seus

dirigentes, conselheiros, associados e instituidores não serão remunerados; e no

parágrafo único do art. 48 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente reverterá a entidade congênere registrada no Conselho Nacional de

Assistência Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.669/2009.

Sala das Comissões, 15 de setembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Gilberto Abramo -

Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.670/2009

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 dos Reformados da Polícia Militar

de Lavras - ARPML -, com sede no Município de Lavras.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 28/8/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública.

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 3.670/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
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Associação dos Reformados da Polícia Militar de Lavras - ARPML -, com sede no

Município de Lavras.

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 dispõe no art. 2º que, na hipótese

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

ou de assistência social, com personalidade jurídica e registrada no Conselho

Nacional de Assistência Social; e o art. 50 determina 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 3.670/2009.

Sala das Comissões, 15 de setembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ronaldo Magalhães -

Gilberto Abramo - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.671/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Djalma Diniz, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária, Cultural, Esportiva,

Beneficente, Evangélica e Social da Região Norte - Accebes -, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 28/8/2009 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 3.671/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária, Cultural, Esportiva, Beneficente, Evangélica e Social da

Região Norte - Accebes -, 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. 18 que as

atividades dos seus Diretores não serão remuneradas; e no art. 47 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

declarada de utilidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.671/2009.

Sala das Comissões, 15 de setembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ronaldo Magalhães -

Padre João - Sebastião Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.674/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Walter Tosta, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais da Capivara, com sede no

Município de Corinto.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29/8/2009 e encaminhada

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

Vem agora a esta Comissão para exame preliminar dos aspectos jurídico,

constitucional e legal, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.674/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Produtores Rurais da Capivara, com sede no Município de Corinto.

Os requisitos para que as associações e fundações em funcionamento no Estado

sejam declarados de utilidade pública estão elencados 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. 31 do seu estatuto prevê que o exercício dos cargos

de sua Diretoria será inteiramente gratuito; e o art. 36 preceitua que, no caso de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, com

personalidade jurídica e registrada no Conselho Municipal de Assistência Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.674/2009.

Sala das Comissões, 15 de setembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ronaldo Magalhães -

Gilberto Abramo - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.675/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Evangélica Lar Ebenézer, com

sede no Município de Araxá.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29/8/2009 e distribuída às
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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 3.675/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Evangélica Lar Ebenézer, com sede no Município de Araxá.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 36 que, na

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

congênere, com personalidade jurídica; e no art. 38 que os seus dirigentes,

associados, voluntários ou assistidos não serão remunerados, sendo-lhes vedado o

recebimento de lucros, dividendos, vantagens ou benefícios.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.675/2009.

Sala das Comissões, 15 de setembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ronaldo Magalhães -

Padre João - Sebastião Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.131/2008

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do Deputado Walter Tosta, o Projeto de Lei nº 2.131/2008 dispõe sobre

diretrizes e procedimentos para a reciclagem, gerenciamento e destinação final de

lixo tecnológico e dá outras providências.
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Publicada no “Diário do Legislativo” em 7/3/2008, a matéria foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. O autor requereu o envio

da proposição a esta Comissão com base no art. 141 do Regimento Interno.

O Projeto de Lei nº 2.660/2008 foi anexado à presente proposição por determinação

do Presidente da Assembleia, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

Cabe, agora, a esta Comissão pronunciar-se sobre a matéria.

Fundamentação

O projeto em análise pretende estabelecer diretrizes e procedimentos para a

reciclagem, o gerenciamento e a destinação final de lixo tecnológico, sendo

considerados como tal os produtos e componentes eletroeletrônicos de uso industrial,

comercial, doméstico e de serviços, como monitores de computador e televisores,

baterias e pilhas, componentes e periféricos de computadores, produtos

magnetizados e aparelhos celulares.

A proposição tem objetivos claros e meritórios. Entretanto, parcela considerável de

seus dispositivos já integra a Política Estadual de Apoio e Incentivo à Coleta Seletiva

de Lixo - Lei nº 13.766, de 2000 -, e a Política Estadual de Resíduos Sólidos - Lei nº

18.031, de 2009. Essa última é uma lei moderna, robusta e vanguardista, fruto de

proposta enviada a esta Casa pelo Governador, tendo sido, por 18 meses,

intensamente debatida pelos parlamentares, que muito contribuíram para que a

tornassem referência nas discussões sobre o tema no âmbito federal, especialmente

no Congresso Nacional, que se debruça sobre a elaboração de legislação

semelhante.

Do projeto em tela é preocupante o art. 4º, pois seu conteúdo é de competência

federal. Ele determina que os produtos e componentes eletroeletrônicos

comercializados no Estado devem indicar na embalagem ou no rótulo advertências

sobre a proibição do seu descarte em lixo comum, orientação sobre postos de

entrega do lixo tecnológico, endereço e telefone de contato dos responsáveis pelo

descarte do material e alerta sobre a existência de metais pesados ou substâncias

tóxicas entre os componentes dos produtos. Disposições sobre rotulagem de

produtos, como as descritas acima, devem ser uniformes em todo território nacional e
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disciplinadas por órgãos federais. Reforça essa tese o fato de vivermos em uma

época em que a compra de produtos de origem nacional ou importada pela internet já

representa parcela substancial do comércio em geral, e não tem a lei estadual

competência para legislar nesse campo sobre produtos fabricados fora de Minas

Gerais. Ressalte-se, inclusive, que a Política Estadual de Resíduos Sólidos já prevê o

fomento ou estímulo à inserção de informações nos rótulos de produtos sob o manto

da autodeclaração espontânea. Isso é o possível de ser feito em face das limitações

para legislar impostas ao Estado federado pela Constituição da República.

Por fim, é oportuno estabelecer uma redação mais atualizada para a lei que instituiu

a Política Estadual de Apoio e Incentivo à Coleta Seletiva de Lixo. Ela elegeu no art.

4º, § 1º, somente disquete de computador, lâmpada fluorescente, pilha e bateria

como resíduos que devem ter tratamento especial em função de sua composição

físico-química. Assim, propõ-se o Substitutivo nº 1, que visa acrescentar na Lei nº

13.766, de 30/11/2000, todos os resíduos de produtos eletroeletrônicos que estejam

em desuso e submetidos ao descarte, incluindo componentes, subconjuntos e

materiais consumíveis necessários para o seu pleno funcionamento. Esses materiais

devem receber destinação final adequada que minimize danos e impactos negativos

à saúde pública e ao meio ambiente.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.131/2008, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 13.766, de 30 de novembro de 2000, que dispõe sobre a política

estadual de apoio e incentivo à coleta seletiva de lixo, e altera dispositivo da Lei nº

12.040, de 28 de dezembro de 1995, que dispõe sobre a distribuição da parcela de

receita do produto da arrecadação do ICMS pertencente aos Municípios, de que trata

o inciso II do parágrafo único do art. 158 da Constituição Federal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O “caput” e os § 1º e 2º do art. 4º da Lei nº 13.766, de 30 de novembro de

2000, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º - O resíduo sólido que, por sua composição físico-química, necessite de
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procedimentos especiais ou diferenciados para seu manejo e destinação final, tem

suas normas para recolhimento, reutilização, reaproveitamento, reciclagem,

tratamento ou disposição final ambientalmente adequada que minimize danos e

impactos negativos à saúde pública e ao meio ambiente definidas na Lei nº 18.031,

de 12 de janeiro de 2009, sem prejuízo do disposto na Lei nº 13.796, de 20 de

dezembro de 2000.

§ 1º - Caracterizam-se como resíduos sólidos a que se refere o ‘caput’ deste artigo

todos os resíduos de produtos e equipamentos eletroeletrônicos que estejam em

desuso e submetidos ao descarte, incluindo componentes, subconjuntos e materiais

consumíveis necessários para o seu pleno funcionamento.

§ 2º - Os resíduos de que trata este artigo serão entregues pelo usuários aos

estabelecimentos que comercializam os produtos que lhes deram origem ou à rede

de assistência técnica autorizada pelas respectivas indústrias, para repasse aos

fabricantes ou importadores, a fim de que adotem, diretamente ou por meio de

terceiros, procedimentos de reutilização, reaproveitamento, reciclagem e tratamento

ou disposição final ambientalmente adequada.”.

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

Sala das Comissões, 15 de setembro de 2009.

Fábio Avelar, Presidente e relator - Almir Paraca - Sávio Souza Cruz - Gil Pereira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.501/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De iniciativa do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, o Projeto de Lei nº

3.501/2009 cria cargos no quadro de provimento em comissão da Secretaria desse

Tribunal.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 9/7/2009, o projeto foi encaminhado às

Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

Nos termos do art. 102, II, “a”, cumulado com o art. 188 do Regimento Interno, vem

o projeto a esta Comissão, para receber parecer sobre sua juridicidade,

constitucionalidade e legalidade.
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Fundamentação

A proposição em análise tem por objetivo a criação, na estrutura da Secretaria do

Tribunal de Justiça, de 54 cargos, todos de provimento em comissão. Desse total, 50

são de recrutamento amplo, e 4, de recrutamento limitado. Nos termos do art. 2º da

proposta, o provimento dos cargos criados ficaria condicionado à existência de

disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros, a ser verificada pelo

Presidente do Tribunal de Justiça.

Segundo a justificação que acompanha o projeto, a criação desses cargos tem

como objetivo tornar viável a instalação de duas câmaras de julgamento no Tribunal

de Justiça, motivada pelo aumento constante da demanda processual. Os cargos de

Desembargadores necessários para o funcionamento de tais câmaras estão previstos

na Lei Complementar Estadual nº 105, de 2008.

Cumpre assinalar que esta Comissão aprovou requerimento dos Deputados Dalmo

Ribeiro Silva e Sebastião Costa, com o objetivo de o projeto ser baixado em diligência

ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ -, para esse órgão se manifestar sobre a

regularidade do projeto em exame. A ausência da resposta até o momento não

impede, contudo, a continuidade da tramitação do projeto, podendo a manifestação

do referido órgão ser oportuna e adequadamente analisada nas Comissões

seguintes.

Cabe, ainda, esclarecer que cabe a esta Comissão, em sua esfera de competência,

apreciar a proposição exclusivamente pelo prisma jurídico-constitucional, cabendo à

comissão de mérito a avaliação da conveniência e da oportunidade da matéria, em

obediência ao Regimento Interno.

Isso posto, deve-se ressaltar que o projeto em apreço não apresenta vício de

inconstitucionalidade de natureza formal. Com efeito, nos termos do art. 25, § 1º, da

Constituição Federal, e do art. 61, VIII, da Constituição Estadual, compete ao Estado

fixar, por meio de lei, a remuneração dos servidores públicos estaduais.

Além disso, a Constituição Federal estabelece, em seu art. 37, X, que a

remuneração dos servidores públicos deverá ser fixada ou alterada por lei específica,

com observância da reserva de iniciativa, mediante a qual caberá a cada Poder

deflagrar o processo legislativo relativo a medidas incidentes sobre o seu quadro de
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pessoal. No caso específico dos servidores do Poder Judiciário, o art. 66, IV, “b”, da

Constituição Estadual reserva ao Tribunal de Justiça, por seu Presidente, a iniciativa

privativa para a deflagração do processo legislativo sobre a criação, a transformação

ou a extinção de cargo e função públicos de sua Secretaria e da Secretaria do

Tribunal de Justiça Militar, sob o regime jurídico único dos servidores civis, e a fixação

da respectiva remuneração, desde que observados o disposto nos seus arts. 24, §§

1º e 2º, e 32 e os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias –

LDO.

A Carta Federal estatui, também, em seu art. 39, § 1º, que a fixação dos padrões de

vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará a

natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos de carreira, os

requisitos para a investidura e as peculiaridades de cada cargo.

Com relação à Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar nº 101, de

4/5/2000 –, art. 17, ressaltamos que o Tribunal de Justiça encaminhou, por meio do

Ofício nº 042/SESPRE/2009, informações sobre o impacto financeiro da proposta, o

qual será oportuna e adequadamente analisado na Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

Finalmente, julgamos necessária a supressão do art. 2º da proposição, por ser

desnecessário, em vista do comando estabelecido no art. 21 da Lei de

Responsabilidade Fiscal, segundo o qual é nulo de pleno direito o ato que provoque

aumento de despesa com pessoal e não atenda às exigências dos seus arts. 16 e 17

e o disposto no inciso XIII do art. 37 e no § 1º do art. 169 da Constituição Federal.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 3.501/2009 com as Emendas nºs 1 e 2, a seguir

redigidas.

EMENDA Nº 1

Suprima-se o art. 2º.

EMENDA Nº 2

Acrescente-se ao art. 1º o seguinte parágrafo único e ao projeto o Anexo redigido a

seguir:
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“Art. 1º - (...)

Parágrafo único - Em decorrência do disposto no “caput” deste artigo, os quadros

II.1 e II.2 do Anexo II da Lei nº 16.645, de 2007, passam a vigorar com as alterações

constantes no Anexo desta lei.”

ANEXO

(a que se refere o parágrafo único do art. 1º da Lei nº ......, de .... .)

“ANEXO II

(a que se refere o art. 2º da Lei nº 16.645, de 5 de janeiro de 2007)

QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

II.1 – Grupo de Direção e Assessoramento Superior (TJ-DAS)

* - A tabela contendo o Grupo de Direção e Assessoramento Superior (TJ-DAS) da

Secretaria do Tribunal de Justiça foi publicada no “Diário do Legislativo” de 17.9.2009.

II.2 – Grupo de Chefia e Assessoramento Intermediário (TJ-CAI)

* - A tabela contendo o Grupo de Chefia e Assessoramento Intermediário (TJ-CAI)

da Secretaria do Tribunal de Justiça foi publicada no “Diário do Legislativo” de

17.9.2009.

Sala das Comissões, 15 de setembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo - Padre João - Ronaldo

Magalhães - Sebastião Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.600/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Rômulo Veneroso, o projeto de lei em epígrafe acrescenta

dispositivo à Lei nº 6.689, de 14/11/75, que dispõe sobre a identificação dos

estudantes do Sistema Educacional de Ensino e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 13/8/2009, a proposição foi distribuída a

esta Comissão para receber parecer quanto a sua juridicidade, constitucionalidade e

legalidade, consoante dispõe o art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em exame objetiva alterar a Lei nº 6.689, de 1975, de modo a criar o
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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 de

regulamento.

Nos termos da proposição, 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.

Ainda segundo o projeto, os estabelecimentos de entretenimento e os promotores

de eventos culturais, esportivos e de lazer do Estado terão acesso ao 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.

Conforme a justificação que acompanha o projeto, a medida legislativa que se

pretende instituir visa a coibir as fraudes e clonagens de carteiras estudantis e

proporcionar maior comodidade e segurança aos estabelecimentos de entretenimento

e aos estabelecimentos culturais, esportivos e de lazer do Estado.

Além da clonagem de carteiras de estudante, têm ocorrido falsificações de

declarações escolares, de boletos bancários relativos a mensalidades, de carimbos

escolares e de assinatura de diretores.

É importante dizer que a Medida Provisória nº 2.208, de 17/8/2001, que dispõe

sobre a comprovação da qualidade de estudante e de menor de 18 anos nas

situações que especifica, determina que a qualificação da situação jurídica de

estudante, para efeito de obtenção de eventuais descontos concedidos sobre o valor

efetivamente cobrado para o ingresso em estabelecimentos de diversão e eventos

culturais, esportivos e de lazer, será feita pela exibição de documento de identificação

estudantil expedido pelos correspondentes estabelecimentos de ensino ou pela

associação ou agremiação estudantil a que pertença, inclusive pelos que já sejam

utilizados, vedada a exclusividade de qualquer deles.

No que toca à competência legislativa para disciplinar a matéria constante no

projeto, cumpre dizer que o Estado se acha habilitado a exercê-la com base na
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competência legislativa residual, constante do art. 25, § 1º, da Carta da República,

vazado nos seguintes termos:

“Art. 25 -

§ 1º - São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas

por esta Constituição.”.

De outra parte, inexiste regra instituidora de reserva de iniciativa a servir de óbice a

que este Parlamento deflagre o devido processo legislativo sobre a matéria.

Todavia, deve-se salientar que a proposição merece reparo no que concerne à

previsão expressa de que o cadastro será criado no âmbito da Secretaria de Estado

da Educação. Tendo em vista o princípio da separação dos Poderes, não é dado ao

Legislador estabelecer qual órgão do Executivo haverá de se encarregar da

elaboração do cadastro, bastando a previsão genérica de que o Estado o fará, por

meio do órgão competente. Com vistas a afastar tal impropriedade, formulamos ao

final deste parecer a Emenda nº 1, a qual introduz ainda pequenas alterações de

técnica legislativa.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.600/2009, com a Emenda nº 1 a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“O art. 1º da Lei nº 6.689, de 14 de novembro de 1975, fica acrescido dos seguintes

parágrafos:

‘§ 1º - Fica criado o Cadastro Estadual dos Estudantes - CEE -, no âmbito da

Secretaria de Estado 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;

§ 2º - 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;

§ 3º - Os estabelecimentos de entretenimento e os promotores de eventos culturais,

esportivos e de lazer do Estado terão acesso ao Cadastro Estadual de Estudantes -
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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.’

Sala das Comissões, 15 de setembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Padre João - Ronaldo

Magalhães - Gilberto Abramo.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.619/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto em epígrafe altera a Lei nº 8.655, de

18/9/84, 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.

Preliminarmente, foi a proposição distribuída à Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria. Em

seguida a Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação do projeto com

as Emendas nºs 1 e 2, que apresentou.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer, nos termos

regimentais.

Fundamentação

A proposição em tela confere nova redação ao inciso II do § 1º do art. 2º da Lei nº

8.655, de 18/9/1984, para incluir na relação de competências da Cemig as atividades

de desenvolvimento e exploração de sistemas de telecomunicação e de informação.

De acordo com a Exposição de Motivos do Secretário de Estado de

Desenvolvimento Econômico, anexa à mensagem encaminhada pelo Governador do

Estado, a mudança é necessária, uma vez que o Plano Diretor e as diretrizes do

planejamento estratégico da Cemig lhe impõem o dever de ampliar o seu campo de

atuação, especialmente por meio das sociedades de que participa, que hoje totalizam

43 empresas e sete consórcios. Assim mesmo, justifica que o desenvolvimento e a

exploração de sistemas de telecomunicações, como serviços associados à vasta

malha de redes de transmissão e distribuição do grupo Cemig, vêm se tornando cada
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vez mais importantes na exploração econômica do objeto social da entidade, pois não

somente viabiliza infraestrutura econômica e eficiente de suporte de

telecomunicações para as empresas do grupo, como também gera receitas adicionais

e aumenta sua lucratividade.

A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise jurídico-constitucional, não

encontrou óbice à tramitação da matéria. Por seu lado, a Comissão de Administração

Pública, em sua análise de mérito, opinou pela aprovação do projeto com duas

emendas. A Emenda nº 1 proíbe a cobrança por ponto adicional, em caso de oferta

de TV por assinatura, bem como determina que, em caso de criação de empresa

subsidiária para desenvolver e explorar sistemas de telecomunicação e de

informação, essa empresa deverá ter conselho consultivo com participação de

entidade representativa dos interesses dos usuários do serviço. A Emenda nº 2

determina que o lucro obtido pela Cemig com os novos serviços seja aplicado

prioritariamente na expansão e melhoria do fornecimento de energia elétrica,

sobretudo para a população de baixa renda.

No âmbito estrito de competência desta Comissão, qual seja, analisar a

repercussão financeira das proposições, entendemos que não há óbices à sua

tramitação. Pelo contrário, a ampliação do objeto social da Cemig permitirá à entidade

explorar economicamente novas tecnologias, contribuindo para o aumento de sua

lucratividade, com retorno para os acionistas e a sociedade.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.619/2009, em

1º turno, com as Emendas nºs 1 e 2, apresentadas pela Comissão de Administração

Pública.

Sala das Comissões, 16 de setembro de 2009.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Inácio Franco - Jayro Lessa.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.309/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em tela altera o art. 4º

da Lei nº 15.757, de 4/10/2005, e dá outras providências.
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Aprovado no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 2, retorna o projeto a esta

Comissão para receber parecer de 2º turno, nos termos dos arts. 102, VII, e 189 do

Regimento Interno.

Em obediência ao estatuído no § 1º do art. 189 do mesmo Diploma, faz parte deste

parecer a redação do vencido.

Fundamentação

A proposição em tela pretende alterar a redação do art. 4º da Lei nº 15.757, de

2005, que trata da isenção do Imposto sobre as Operações Relativas à Circulação de

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e

Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - para aquisição de automóvel pelo portador

de deficiência física, visual ou mental severa ou profunda e pelo autista. A medida

alcançará também os menores de idade, que se valerão dos respectivos

representantes legais para exercer esse direito, assim como já o fazem os

judicialmente interditados.

Conforme manifestação desta Comissão no 1º turno, entendemos que não há

impedimentos de ordem financeira e orçamentária à aprovação do projeto, uma vez

que já estão consignados na Lei nº 15.757, de 2005, mecanismos de compensação

para a possível perda de receita decorrente da implementação da medida proposta.

Além do mais, trata-se de projeto com conteúdo efetiva e socialmente adequado.

Dessa forma, o projeto deve prosperar nesta Casa.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.309/2007, no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 16 de setembro de 2009.

Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa, relator - Lafayette de Andrada - Inácio Franco.

PROJETO DE LEI 1.309/2007

(Redação do Vencido)

Altera a Lei nº 15.757, de 4 de outubro de 2005, que autoriza o Poder Executivo a

isentar do Imposto sobre as Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e

sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de

Comunicação - ICMS - a aquisição de automóvel para a utilização por pessoa
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portadora de deficiência física, visual, mental severa ou profunda ou autista.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica acrescentado ao art. 1º da Lei nº 15.757, de 4 de outubro de 2005, o

seguinte § 2º, passando o seu parágrafo único a § 1º.

“Art. 1º - (...)

§ 2º - Os representantes legais respondem solidariamente quanto ao imposto que

deixar de ser pago em razão da isenção de que trata o ‘caput’.”.

Art. 2º - Fica revogado o art. 4º da Lei nº 15.757, de 4 de outubro de 2005.

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

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 3.441/ 2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 3.441/2009 visa autorizar

o Poder Executivo a doar ao Município de São João Evangelista 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 3.441/2009 na forma aprovada no 1º turno, tem como finalidade

conferir a necessária autorização legislativa para que o Poder Executivo possa fazer

transferência de titularidade de bem público ao patrimônio do Município de São João

Evangelista, constituído de terreno com área de 2.000m², situado na Praça Santana,

29, no Bairro Cruzeiro, naquele Município.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º da proposição, o imóvel se destina ao

funcionamento da Escola Municipal José Guimarães e dos Projetos Curumim e de

Educação de Jovens e Adultos.

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, não lhe tiver sido dada a destinação prevista ou
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modificada a sua finalidade.

É importante observar que 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.

Ratifica-se o entendimento desta Comissão de que o projeto de lei em análise se

encontra de acordo com os preceitos legais que tratam sobre a matéria, não

representa despesas para o erário e não acarreta repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.441/2009, no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 16 de setembro de 2009.

Zé Maia, Presidente - Inácio Franco, relator - Lafayette de Andrada - Jayro Lessa.

PROJETO DE LEI Nº 3.441/2009

(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São João Evangelista 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 João

Evangelista imóvel constituído de terreno com área de 2.000m² (dois mil metros

quadrados), situado na Praça Santana, 29, no Bairro Cruzeiro, nesse Município,

registrado sob o nº 11.246, a fls. 134 do Livro 3-F, no Cartório de Registro de Imóveis

da Comarca de São João Evangelista.

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

funcionamento da Escola Municipal José Guimarães e dos Projetos Curumim e de

Educação de Jovens e Adultos.

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
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tiver sido dada a destinação prevista 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.

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 3.480/ 2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 3.480/2009 tem por

escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Itambacuri 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 3.480/2009, na forma aprovada no 1º turno, tem como finalidade

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Itambacuri o imóvel constituído de

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

Município.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º da proposição, o imóvel se destina ao

atendimento das necessidades de crianças carentes e portadoras de necessidades

especiais, observadas as prerrogativas da Resolução Conjunta nº 18 Cedca/Sedese,

de 21/3/2006.

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, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

Importante observar que 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
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Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ratifica-se o entendimento desta Comissão de que o projeto de lei em análise se

encontra de acordo com os preceitos legais que tratam sobre a matéria, não

representa despesas para o erário nem acarreta repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.480/2009, no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 16 de setembro de 2009.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Jayro Lessa - Inácio Franco.

PROJETO DE LEI Nº 3.480/2009

(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itambacuri 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 Itambacuri o

imóvel constituído de área com 195.760m² (cento e 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,

observadas as prerrogativas da Resolução Conjunta nº 18 Cedca/Sedese, de 21 de

março de 2006.

Art. 2º - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado, caso não seja, no prazo de

cinco anos contados da data da escritura pública de doação, utilizado com a

finalidade prevista no parágrafo único do art. 1º.

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

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 15/9/2009, as seguintes comunicações:

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr. David Márcio
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Santos Rodrigues, ocorrido em 11/9/2009, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Zezé Perrella, notificando o falecimento da Sra. Gabriela Reis Dinis

Braga, ocorrido em 6/9/2009, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Carlos Pimenta, notificando o falecimento do Sr. Edson Ariovaldo

Dias, ocorrido em 14/9/2009, em Jaíba. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr. Felipe

Magalhães Gariff, ocorrido em 12/9/2009, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Antônio Carlos Arantes, notificando sua ausência do País no período

de 17 a 25/9/2009. (- Ciente. Publique-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 18 DE SETEMBRO DE 2009

ATAS

ATA DA 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 16/9/2009

Presidência dos Deputados Doutor Viana, Weliton Prado, Hely Tarqüínio e Sargento

Rodrigues

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

Correspondência: Mensagem nº 406/2009 (encaminhando o Projeto de Lei nº

3.751/2009), do Governador do Estado - Ofícios e cartões - 2ª Fase (Grande

Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 3.752 a 3.763/2009 -

Requerimentos nºs 4.580 a 4.594/2009 - Requerimento do Deputado Zé Maia -

Comunicações: Comunicações das Comissões de Defesa do Consumidor, de

Administração Pública, de Meio Ambiente e de Política Agropecuária e dos

Deputados Tiago Ulisses, Jayro Lessa, Elmiro Nascimento e Luiz Humberto Carneiro

(2) - Registro de presença - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Carlin

Moura, Almir Paraca, Doutor Viana, André Quintão e Weliton Prado - 2ª Parte (Ordem

do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura de

Comunicações - Designação de Comissões: Comissão Especial do Pré-Sal -

Despacho de Requerimentos: Requerimento do Deputado Zé Maia; deferimento -

Inexistência de quórum para votação - Requerimento do Deputado Carlos Pimenta;

deferimento; discurso do Deputado Sargento Rodrigues - Requerimento do Deputado

Domingos Sávio; deferimento; discurso do Deputado Domingos Sávio - Requerimento

do Deputado Gilberto Abramo; deferimento; discurso do Deputado Getúlio Neiva -

Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - Weliton Prado - Dinis Pinheiro - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Almir

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

Genaro - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos
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Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma

Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Duarte Bechir - Eros Biondini - Getúlio

Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Inácio

Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora -

Leonardo Moreira - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João -

Paulo Guedes - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz -

Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Walter Tosta -

Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Sargento Rodrigues) - 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 Getúlio Neiva, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 406/2009*

Belo Horizonte, 15 de setembro de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Apraz-me encaminhar a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

egrégia Assembleia Legislativa, o projeto de lei incluso, que autoriza o Poder

Executivo a doar ao Município de Malacacheta os imóveis que especifica.

A liberação patrimonial de que trata a proposta recai sobre dois imóveis do Estado

que abrigaram por um bom tempo a Escola Estadual Monsenhor Clóvis, daquela

cidade. Ocorre que houve a mudança de sede da escola estadual em comento para

outro imóvel e o Município passou a usar parte da área como sede da sua Secretaria
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de Educação, destinando a outra parte à finalidade de Escola Municipal “Pimpolho”.

Por essas razões, deseja a Administração Municipal incorporar ao seu patrimônio os

bens imóveis especificados, uma vez que tal medida virá possibilitar que o Município

faça investimentos em melhorias e conservação da área.

Os imóveis estão vinculados à Secretaria de Estado de Educação que, consultada,

informa não ter planos para o seu aproveitamento, razão por que opina pela sua

liberação.

Tratando-se, pois, de doação de interesse comunitário, solicito dessa augusta Casa

a aprovação do projeto.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 3.751/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Malacacheta os imóveis que

especifica.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Malacacheta os

seguintes imóveis constituídos pela área total de 2116,80m² e situados na Rua dos

Malacaxis, 155, Bairro Centro, no Município de Malacacheta:

I - lote de 884m² registrado sob o nº 1.063, livro 2-D, fls. 263, no Cartório de

Registro de Imóveis da Comarca de Malacacheta; e

II - lote de 1232,80m² registrado sob o nº 2.155, livro 3-B, fls. 217, no Cartório de

Registro de Imóveis da Comarca de Malacacheta.

Parágrafo único - Estes imóveis destinam-se exclusivamente ao funcionamento da

sede da Secretaria Municipal de Educação e da Escola Municipal Pimpolho.

Art. 2° - Os imóveis de que trata esta lei reverter ão ao patrimônio do Estado, se, no

prazo de 5 (cinco) anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista 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.”

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
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OFÍCIOS

Do Sr. Maurício Campos Jr., Secretário de Defesa Social, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 3.860/2009, da Comissã o de Participação Popular.

Do Sr. Leonardo Vinhas Ciacci, Presidente da Câmara Municipal de Varginha,

informando que os trabalhos da comissão especial de inquérito que menciona tiveram

seus efeitos suspensos, provisoriamente, relativamente ao Sr. Eduardo Antonio

Carvalho. (- À Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Wilson Dornelas Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de Monte

Carmelo, encaminhando cópia do detalhamento de receitas e despesas - dessa

Câmara, relativo a agosto 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.)

Da Sra. Lúcia Camargo, Presidente da Fundação Clóvis Salgado, agradecendo voto

de congratulações formulado por esta Casa em atenção a requerimento da Deputada

Gláucia Brandão.

Do Sr. Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil do Estado (2),

prestando informações relativas aos Requerimentos n°s 4.303 e 4.304/2009, da

Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil, prestando

informações relativas ao Projeto de Lei Complementar nº 50/2009, em atenção a

pedido da Comissão de Justiça. (- Anexem-se o ofício e a nota técnica ao Projeto de

Lei Complementar nº 50/2009.)

Do Sr. Murilo de Campos Valadares, Secretário de Políticas Urbanas de Belo

Horizonte, encaminhando exemplar do livro “Estudos Urbanos - Transformações

Recentes na Estrutura Urbana”, produzido pelo núcleo de planejamento urbano dessa

Secretaria. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

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.)

Do Sr. Julio César de Araujo Nogueira, Secretário-Executivo (substituto) do



____________________________________________________________________________
888

Ministério da Integração Nacional (3), informando a liberação, por meio do Idene, dos

recursos financeiros que menciona, destinados à implantação de projetos pelo

Estado. (- 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. Fábio Gabriel, Presidente do Projeto GAM - Oficinas da Cidadania,

prestando informações relativas ao Projeto de Lei n° 3.664/2009, do Deputado Célio

Moreira. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.664/2009.)

CARTÕES

Do Sr. Antonio Augusto Junho Anastasia, Vice-Governador do Estado, agradecendo

voto de congratulações por ter sido agraciado com a Comenda Mérito Industrial pelo

Centro Industrial de Juiz de Fora, o qual foi formulado a requerimento do Deputado

Duarte Bechir.

Do Sr. Helvécio Luiz Reis, Reitor da Universidade Federal de São João del-Rei,

encaminhando exemplar do “Relatório de Gestão 2004-2008”. (- À Comissão de

Educação.)

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

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

oradores inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI Nº 3.752/2009

Proíbe os profissionais de saúde que atuam no Estado de utilizar, fora do ambiente

de atuação, os equipamentos de proteção individual com os quais trabalham, tais

como jalecos e aventais, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam os profissionais de saúde que atuam no Estado proibidos de circular

fora do ambiente de atuação vestindo equipamentos de proteção individual com os

quais trabalham, tais como jalecos e aventais.

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, consideram-se profissionais de saúde

médicos, dentistas, enfermeiros, instrumentistas, auxiliares de enfermagem,

biomédicos, radiologistas e laboratoristas.
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Art. 2º - A Secretaria de Estado de Saúde está autorizada a desenvolver

campanhas informativas direcionadas aos profissionais de saúde a fim de

conscientizá-los sobre a indicação e utilização dos equipamentos de proteção

individual, alertando-os sobre os riscos de contaminação quando utilizados fora do

ambiente de trabalho.

Art. 3º - O profissional de saúde que infringir as disposições contidas nesta lei

estará sujeito às seguintes penalidades:

I - advertência;

II - multa, em valor a ser definido em regulamento;

III - suspensão das atividades.

Parágrafo único - As penalidades decorrentes de infrações às disposições desta lei

serão impostas, nos respectivos âmbitos de atribuições, pelos órgãos estaduais de

vigilância sanitária.

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

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias da

data de sua publicação.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 16 de setembro de 2009.

Ana Maria Resende

Justificação: O projeto ora apresentado tem por finalidade a adoção de medidas

visando a eliminar o risco de contrair doenças por meio de infecções, principalmente

as relacionadas à gripe suína, que no momento está alarmando a população

brasileira.

Assunto importante que tem inquietado a população e foi objeto de matéria do

“Jornal Nacional”, da Rede Globo de Televisão, em maio de 2009, diz respeito ao uso

de jaleco fora do hospital. O mau hábito que representa um risco para a saúde foi

constatado em diversas Capitais.

O objetivo do uso dos equipamentos de proteção individual não se restringe à

proteção dos profissionais de saúde, mas também se destina à redução dos riscos de

transmissão de microorganismos.
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É comum ver, nas ruas, profissionais circulando com jalecos, uniformes e até

toucas de proteção, ignorando o fato de que podem disseminar infecção hospitalar. O

jaleco, que é uma das principais peças do equipamento de proteção individual, acaba

tornando-se instrumento de contaminação de outros ambientes.

Infecção hospitalar é uma síndrome infecciosa que um indivíduo adquire durante

internamento ou atendimento em ambulatório. A infecção acontece quando um

microorganismo (vírus, bactéria, protozoário ou fungo) penetra no corpo humano e se

multiplica (proliferação). Como nos hospitais são realizados procedimentos invasivos

(cirurgias) e são tratados traumas (fraturas), é maior a possibilidade de que

microorganismos penetrem no corpo.

A Portaria nº 3.214, de 1978, do Ministério do Trabalho (Norma Regulamentadora

nº 6), estabelece que os profissionais da área de saúde só devem usar o uniforme

nos locais de trabalho. Muito embora a Agência Nacional de Vigilância Sanitária -

Anvisa - não disponha de nenhuma regra sobre o tema em pauta, reconhece

expressamente que o risco existe.

É importante salientar que este projeto de lei se encontra amparado na Constituição

Federal, tendo em vista que esta atribui competência concorrente para os Estados

legislarem sobre proteção e defesa da saúde, bem como a competência comum para

cuidar da saúde (arts. 23, inciso XII, e 24, inciso II, da Constituição Federal).

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 3.753/2009

Autoriza o Poder Executivo a criar o Selo Agricultura Natural e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a insti tuir, no âmbito do Estado, o Selo

Agricultura Natural, vinculado à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento, com o objetivo de informar ao consumidor final que o produto com

esse certificado foi produzido através de sistema orgânico de produção.

Parágrafo único - Para fins desta lei, considera-se sistema orgânico de produção
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aquele em que se adotem tecnologias que otimizem o uso dos recursos naturais,

sociais e econômicos, respeitando a integridade cultural e tendo por objetivo a oferta

de produtos saudáveis e de elevado valor nutricional, isentos de qualquer tipo de

contaminação que ponha em risco a saúde do consumidor, do produtor e do meio

ambiente, e que promovam a autossustentação no tempo e no espaço, a

maximização dos benefícios sociais, a minimização da dependência de energias não

renováveis e a eliminação do emprego de agrotóxicos, organismos geneticamente

modificados, transgênicos ou radiações ionizantes em qualquer fase do processo de

produção, armazenamento e consumo.

Art. 2° - Fica a Secretaria de Agricultura, Pecuári a e Abastecimento responsável por

definir os critérios objetivos que serão utilizados para a concessão do selo de que

trata o art. 1º.

Art. 3° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e oitenta dias,

contados a partir da data de sua publicação.

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

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

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

Sala das Reuniões, 16 de setembro 2009.

Carlos Gomes

Justificação: Em sistemas orgânicos de produção, adotam-se tecnologias que

otimizam o uso dos recursos naturais, sociais e econômicos, produzindo alimentos

saudáveis e de elevado valor nutricional, isentos de qualquer tipo de contaminação

que ponha em risco a saúde do consumidor, do produtor e do meio ambiente. Esses

sistemas não geram lixo tóxico, além de reciclarem e promoverem o reúso dos

nutrientes dos próprios resíduos.

Eles promovem, também, a autossustentação no tempo e no espaço da produção,

a maximização dos benefícios sociais, respeitando a integridade cultural das regiões

em que operam, a minimização da dependência de energias não renováveis e a

eliminação do emprego de agrotóxicos, organismos geneticamente modificados,

transgênicos ou radiações ionizantes em qualquer fase do processo de produção,

armazenamento e consumo.
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Portanto, o objetivo principal deste projeto de lei é instituir um selo para que o

consumidor tenha certeza de que o alimento comprado foi produzido em um sistema

orgânico de produção.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Política Agropecuária para

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

PROJETO DE LEI Nº 3.754/2009

Dispõe sobre a destinação de produtos apreendidos pelas autoridades do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Produtos apreendidos pelas autoridades competentes no exercício do

poder de polícia serão, sempre que possível, doados a instituições filantrópicas,

esgotados os prazos para interposição de recurso contra sua apreensão.

§ 1º - Serão beneficiadas instituições que possuírem o título de utilidade pública

estadual e que estejam devidamente regularizadas no âmbito estadual.

§ 2º - Não se aplica o disposto no “caput” deste artigo a produtos cuja apreensão

seja objeto de disciplina específica.

Art. 2º - Os produtos perecíveis apreendidos deverão, após a infração constatada

pela autoridade policial, ser encaminhados ao órgão competente, para imediata

distribuição.

Art. 3º - Fica vedada às instituições beneficiadas nos termos desta lei a

comercialização dos produtos doados, salvo se autorizada por órgão competente do

Estado.

§ 1º - As instituições deverão dar publicidade, em jornal local, dos produtos que

serão comercializados e dos recursos com eles obtidos no prazo de quinze dias que

antecederem e sucederem a transação.

§ 2º - Recursos obtidos por meio da comercialização de produtos deverão,

comprovadamente, ser utilizados para benfeitorias das próprias instituições.

Art. 4º - O Poder Executivo, por meio de ato normativo próprio, estabelecerá os

critérios e o procedimento para a destinação de produtos apreendidos e indicará o

órgão competente para dar cumprimento ao disposto nesta lei.

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

Sala das Reuniões, 16 de setembro de 2009.
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Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: Em razão dos graves problemas sociais, que envolvem carências de

toda ordem, apresentamos este projeto para dar um destino mais nobre e adequado a

uma parcela representativa dos itens apreendidos pelas autoridades estaduais, no

exercício do poder de polícia.

Sabe-se que muitos produtos apreendidos são perecíveis e não servem como prova

para a condenação dos investigados, pois os laudos são feitos no momento da

apreensão ou em flagrante. O objetivo desta propositura é destinar esse material à

Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social ou outro órgão de

mesma finalidade, que atende inúmeras entidades em todo o nosso Estado, com a

regulamentação necessária para a efetiva distribuição do material apreendido, que

será de grande valia para aqueles assistidos por entidades beneficentes.

Cremos que, vigorando esta lei, o próprio procedimento de destinação dos produtos

será acelerado, evitando-se, assim, a deterioração de alimentos apreendidos, antes

que sejam doados a instituições. E, do mesmo modo, evitará a inutilização, com

posterior e desnecessária destruição de produtos como computadores, roupas,

materiais escolares, brinquedos e muitos outros, permitindo dar a eles uma

destinação de cunho social, ao favorecer de forma equilibrada instituições que atuam

em prol das comunidades carentes e dos mais necessitados.

Diante do exposto, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação

desta proposição.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 3.755/2009

Dá a denominação de Professor Hugo Werneck a próprio estadual destinado ao

Ministério Público do Estado, localizado no Município de Montes Claros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominado Professor Hugo Werneck o edifício destinado ao

Ministério Público do Estado, localizado na Avenida Cula Mangabeira, 345, Bairro

Santo Expedito, no Município de Montes Claros.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 16 de setembro de 2009.

Gil Pereira

Justificação: O projeto de lei ora apresentado tem como finalidade dar a

denominação de Professor Hugo Werneck ao edifício destinado ao Ministério Público,

localizado em Montes Claros, homenageando, assim, um dos maiores defensores do

meio ambiente não somente de Minas Gerais, mas em todo o País.

Hugo Werneck nasceu em Belo Horizonte, no ano de 1919. Seu pai, Hugo Eiras

Furquim Werneck, foi um dos fundadores da Faculdade de Medicina da Universidade

Federal de Minas Gerais - UFMG. Aos 19 anos, o jovem Hugo formou-se em

Odontologia. Dedicado e muito competente, atuou nesta profissão até os 80 anos;

mas sempre dizia que sua verdadeira vocação era a ecologia. Desde sua juventude,

passava o tempo livre pegando pássaros nas matas próximas da capital e no

“desertão”, ou sertão mineiro, para que se reproduzissem em cativeiro, e depois

soltava os filhotes em áreas onde aquela espécie já não estava presente. Era um

“espalhador de passarinhos”, como afirma Humberto Werneck, um dos 11 filhos que

teve com sua esposa e companheira Wanda Azeredo, com quem se casou em 1942.

Tocado pela harmonia essencial da natureza, Hugo Werneck começou a se engajar

em projetos de conservação do meio ambiente e de educação ambiental numa época

em que predominava a indiferença para com a causa. Fundou, com amigos, o Centro

de Conservação da Natureza, primeira organização não governamental a tratar das

questões ambientais em Minas Gerais. Ao longo de sua trajetória, trabalhou em

inúmeros projetos relacionados ao meio ambiente, tendo sido presidente da

Fundação Zoo Botânica de Belo Horizonte, quando criou o borboletário da instituição.

Hugo Werneck também foi Conselheiro em várias iniciativas relacionadas à

preservação da natureza, entre elas algumas ligadas a empresas privadas e ao

Ministério do Meio Ambiente. Sua atuação fez com que Minas Gerais assumisse a

dianteira no que diz respeito às preocupações governamentais com a formulação da

política de meio ambiente, ao criar o Conselho Estadual de Política Ambiental -

Copam - antes mesmo de o governo federal criar o Conselho Nacional de Meio

Ambiente. Segundo Apollo Heringer Lisboa, fundador do projeto Manuelzão, ele “se

distinguia pela profundidade das suas reflexões sobre o tema”.
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Os nobres parlamentares podem estar se perguntando qual a relação entre o

homenageado e o Ministério Público, não tendo Hugo Werneck estabelecido carreira

na área jurídica. Explico-lhes: o Ministério Público é uma instituição oficial,

independente e autônoma, de grande importância para a função jurisdicional do

Estado, que age na defesa da ordem jurídica, do regime democrático de direito e dos

direitos sociais, entre eles a educação, a saúde, o meio ambiente, os direitos dos

idosos, crianças, adolescentes, das pessoas portadoras de deficiência e dos

interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como da leal observância das leis

e da Constituição.

O professor, conselheiro e ambientalista Hugo Werneck foi um natural

representante do Ministério Público, na prática de suas atribuições, quando defendia

a natureza e sua preservação. Legalista, de ilibada idoneidade e perseverante, ele foi

pioneiro na luta ambiental no Brasil. Sem nunca ter ocupado cargos nessa instituição,

mediante aprovação em concurso público de provas e títulos, ele defendeu a

sociedade de forma coletiva, ao patrocinar a causa do meio ambiente. Transformou

em realidade as palavras do escritor e político britânico, Benjamin Disraeli, quando

afirma que “a justiça é o amor orientado pela inteligência”. Werneck não salvou

apenas pássaros ameaçados de extinção, mas nos deixou a lição de que é preciso

observar e respeitar a frágil filosofia da natureza para aprendermos a viver melhor em

sociedade. O Ministério Público é de fundamental importância para a sociedade

brasileira, tal como foi e continuará sendo o trabalho do Professor Hugo Werneck.

Diante dessas considerações, tenho a certeza de que poderei contar com o apoio

dos nobres Deputados para que seu nome e sua memória sejam preservados

também por meio da homenagem que se lhe pretende prestar com este projeto de lei.

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

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

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.756/2009

Acrescenta dispositivos ao art. 12 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que

consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica acrescentado ao art. 12 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975,

os seguintes parágrafos:

“Art. 12 - (...)

§ 62 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas condições

previstas em regulamento, a reduzir para 0% (zero por cento) a carga tributária nas

operações internas com veículos automotores adquiridos por prefeitura municipal e

por entidade reconhecida de utilidade pública, devidamente cadastradas junto ao

Governo do Estado, na hipótese de aquisição por meio de recursos oriundos do

Orçamento do Estado.

§ 63 - Para fins de compensação da perda de receita tributária resultante do

disposto no parágrafo anterior, fica o Poder Executivo autorizado a aumentar a carga

tributária nas operações internas com armas e munições, excetuados os fogos de

artifício.”.

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

Sala das Reuniões, 16 de setembro de 2009.

Jayro Lessa

Justificação: O Estado de Minas Gerais, ao adquirir veículos automotores para

equipar os órgãos da administração pública, visando à prestação de serviços

públicos, o faz com recursos oriundos do Orçamento do Estado. Por tal razão, o

Estado de Minas Gerais é isento, por lei, do recolhimento de tributos referentes a

esse tipo de operação interna com veículos automotores, até mesmo por economia

burocrática, uma vez que teria que recolher impostos para si mesmo.

Da mesma forma, o Estado de Minas Gerais, ao celebrar convênios, por meio dos

órgãos da administração pública estadual, com entidades sem fins lucrativos e

prefeituras municipais, prestadoras de reconhecido serviço público e devidamente

cadastradas junto ao Governo do Estado, também o faz com recursos do seu próprio

Orçamento.

Ora, a exemplo do Estado, tais entidades e prefeituras devem também ser isentas

de tributação sobre tal operação, qual seja a de aquisição de veículos com recursos

orçamentários do próprio Governo. Do contrário, como ocorre hoje, o Estado está

cedendo recursos de seu Orçamento cuja parte retornará para seus cofres sob a
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forma de impostos, quando do desembaraço da compra e da venda entre a entidade

ou a prefeitura e a empresa privada revendedora.

Assim, tendo em vista a necessidade da correção de tal equívoco legislativo,

apresentamos este projeto de lei, no intuito de promover maior igualdade tributária,

que, sem dúvida, será convertida em mais benefícios à população mineira, que tanto

se vale dos serviços públicos, sociais e assistenciais prestados por entidades e

prefeituras em todo o Estado.

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

projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

PROJETO DE LEI Nº 3.757/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Produtores Rurais de Ponto Novo,

Poço Dantas e Região - Apropop -, com sede no Município de Antônio Carlos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Produtores Rurais de

Ponto Novo, Poço Dantas e Região - Apropop -, com sede no Município de Antônio

Carlos.

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

Sala das Reuniões, 16 de setembro de 2009.

Padre João

Justificação: Associação civil, sem fins lucrativos, fundada em 31/7/2004, tem as

finalidades de promover e organizar os pequenos e médios produtores rurais da

região no intuito de melhorar a qualidade de vida, através do desenvolvimento de

projetos sociais, técnicos, econômicos, culturais, esportivos, de lazer e de assistência

técnica e de saúde; incentivar e incrementar a produção, comercialização,

agroindustrialização de leite e seus derivados e ainda outros produtos agropecuários

e derivados, como também artesanato, visando proporcionar maior geração de renda;

promover ações que levem ao desenvolvimento rural sustentável, de forma que o

crescimento econômico esteja diretamente relacionado com a preservação ambiental

e igualdade social; auxiliar as comunidades na elaboração de projetos, por meio da
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capacitação e acompanhamento das atividades comunitárias; atuar como alternativa

para as comunidades em situação de risco social; adquirir e intermediar a compra de

produtos e insumos; celebrar contratos, convênios, termos de parceria, acordos e

quaisquer outras formas de obrigar ou manifestar vontade, com pessoas físicas ou

jurídicas, públicas ou privadas, sociedades, associações e entidades civis e

comerciais, nacionais ou internacionais, dotadas ou não de personalidade jurídica,

relacionadas ao seu campo de atuação.

O processo objetivando a declaração de utilidade pública encontra-se legalmente

amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972, de 27/7/98.

Por estas razões, espero contar com o 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 3.758/2009

Declara de utilidade pública a entidade Associação Beneficente Batista Atos da

Promessa - Asbap -, com sede no Município de Vespasiano.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Associação Beneficente

Batista Atos da Promessa - Asbap -, com sede no Município de Vespasiano.

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

Sala das Reuniões, 16 de setembro de 2009.

Walter Tosta

Justificação: A Associação Beneficente Batista Atos da Promessa - Asbap -, com

sede no Município de Vespasiano, fundada em 30/11/2007, é uma entidade sem fins

econômicos que tem como objetivo fortalecer, promover e integrar os associados,

despertando neles a ação coletiva, prestar serviços nas áreas que a comunidade

achar necessárias, além de elaborar uma política ampla para as comunidades, com o

objetivo de obter soluções dos diversos problemas e encaminhá-los às autoridades

competentes quando se fizer necessário, zelar pela qualidade de vida de seus

associados, bem como criar e desenvolver em suas bases atividades culturais,

esportivas, recreativas, religiosas, assistenciais, educativas e de saúde. A entidade
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também viabiliza convênios e recursos para desenvolver trabalhos que beneficiam as

crianças, os jovens, os adultos e os idosos. A Asbap colabora ainda com o poder

público e conselhos, fornecendo-lhes informações sobre os problemas da

comunidade, para os quais pleiteia soluções, além de promover atividades que

resultam no levantamento de recursos para atender às necessidades da entidade.

Pelas razões expostas, o trabalho da Asbap é extremamente meritório, e a

entidade, portanto, é merecedora de se tornar de utilidade pública, tendo assim 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 do

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.759/2009

Declara de utilidade pública a União de Defesa da Comunidade do Bairro Planalto II

- UDCBP II -, com sede no Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a União de Defesa da Comunidade do

Bairro Planalto II - UDCBP II -, com sede no Município de Ipatinga.

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

Sala das Reuniões, 16 de setembro de 2009.

Cecília Ferramenta

Justificação: A União de Defesa da Comunidade do Bairro Planalto II - UDCBP II - é

associação sem fins lucrativos, com personalidade jurídica própria e prazo de

duração indeterminado. A instituição tem por finalidade unir todos os moradores do

bairro para possibilitar uma atuação conjunta no encaminhamento das reivindicações

por melhores condições de vida para os moradores. A UDCBP II representa e

defende os interesses dos moradores perante os órgãos públicos e privados, no que

se relaciona com a saúde, a educação, a cultura, o lazer, o transporte, a habitação, o

urbanismo, a segurança, a pavimentação, a água, a luz e a assistência social. Além

disso, conscientizam os moradores sobre os seus direitos e obrigações perante a
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sociedade. Diante do exposto, julgamos mais que procedente conceder-lhe o título de

utilidade pública, pois, de fato, a entidade exerce esse papel.

- 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 3.760/2009

Declara de utilidade pública a Associação Nosso Guri, com sede no Município de

Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Nosso Guri, com sede no

Município de Ipatinga.

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

Sala das Reuniões, 16 de setembro de 2009.

Cecília Ferramenta

Justificação: A Associação Nosso Guri é uma associação sem fins lucrativos, com

personalidade jurídica própria e prazo de duração indeterminado. A instituição tem

por finalidade promover a criança e o adolescente que se encontram em situação de

risco, garantindo e defendendo seus direitos e instruindo-os sobre seus deveres.

Além disso, interagem de forma conjunta com as famílias, escolas, conselhos de

direitos tutelares e de assistência social, promovendo assim, a aproximação e a

cooperação mútua entre as entidades. A Associação também contribui para a solução

de problemas inerentes a seus objetivos estatutários.

Diante do exposto, julgamos mais que procedente conceder-lhe o título de utilidade

pública, pois, de fato, a entidade exerce esse papel.

- 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 3.761/2009

Torna obrigatória a notificação do ingresso na rede de atendimento à saúde de

vítimas de acidentes com armas, aos órgãos de Segurança Pública.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Ficam as unidades básicas de saúde, os postos de pronto atendimento,

equipes do programa de saúde da família, as unidades pré-hospitalares, as clínicas

particulares, os ambulatórios, os hospitais públicos, privados e conveniados do

Sistema Único de Saúde - SUS - obrigados a preencher e encaminhar aos órgãos de

Segurança Pública do Estado relatório de atendimento à vítima de acidentes com

arma, o qual deverá ser entregue no prazo máximo de uma hora, a contar do horário

de atendimento registrado no prontuário médico.

Art. 2º - Para efeito desta lei serão consideradas armas:

I - armas de fogo;

II - instrumentos perfuro-cortantes; e

III - instrumentos contundentes.

Art. 3º - Nos casos de acidentes graves, fatais ou envolvendo menores e idosos, a

comunicação deve ser imediata.

Parágrafo único - Serão considerados acidentes graves aqueles que resultem em

politraumatismo, amputações, esmagamentos, traumatismos crânio-encefálicos,

fratura de coluna, lesão de medula espinhal e traumas com lesões viscerais.

Art. 4º - O formulário a ser utilizado para a comunicação do acidente e as formas de

envio serão regulamentados pela Secretaria de Defesa Social.

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

Sala das Reuniões, 16 de setembro de 2009.

Sargento Rodrigues

Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo criar um método de circulação de

informação para dar subsídio às ações de investigação, prevenção e repressão de

crimes.

A celeridade na comunicação de ingresso no sistema de saúde de pessoa vítima de

arma será relevante para aperfeiçoar os meios de promoção da defesa social, a

investigação policial e a repressão de crimes contra a pessoa. Os dados também

servirão para mapear áreas de violência, contribuindo para os trabalhos de

prevenção. Pela inestimável contribuição que trará à administração pública, contamos

com o integral apoio desta Casa à aprovação desta proposta.

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

PROJETO DE LEI Nº 3.762/2009

Declara de utilidade pública a entidade Projeto Somos Amados, com sede no

Município de Divinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Projeto Somos Amados, com

sede no Município de Divinópolis.

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

Sala das Reuniões, 16 de setembro de 2009.

Doutor Rinaldo

Justificação: A entidade Projeto Somos Amados, com sede em Divinópolis, tem sua

diretoria composta de membros de reconhecida idoneidade moral não remunerados

pelos cargos que exercem.

É uma entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como

finalidades, entre outras, anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, dar oportunidade à

difusão de ideias, elementos de cultura, tradições e hábitos sociais da comunidade,

através da execução de serviço de radiodifusão comunitária; prestar serviços de

utilidade pública, integrando-se nos serviços de defesa civil, sempre que necessário.

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.

- 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 3.763/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Moradores da Fazenda Nova

Cachoeirinha, com sede no Município de Prata.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Moradores da Fazenda

Nova Cachoeirinha, com sede no Município de Prata.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 16 de setembro de 2009.

Adelmo Carneiro Leão

Justificação: A Associação de Moradores da Fazenda Nova Cachoeirinha é uma

entidade sem fins lucrativos, localizada no Município de Prata, que tem, entre outros,

os objetivos de representar os assentados da reforma agrária, contribuir para

melhorar as condições de vida de seus associados, assegurar os cuidados

necessários à manutenção salutar do meio ambiente.

Tais finalidades encontram-se entre as mais nobres maneiras por meio das quais se

pode promover a cidadania no país. A reforma agrária, quando bem executada, pode

converter-se em um meio eficaz de democratização do acesso à terra e distribuição

de riquezas, bem como aumento da produção agrícola, visto que grande parte dos

alimentos advém da pequena propriedade trabalhada em regime de agricultura

familiar.

Diante do exposto, é primordial que este projeto 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.

REQUERIMENTOS

Nº 4.580/2009, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Unimontes em virtude dos conceitos máximos obtidos

no Enade em 12 cursos. (- À Comissão de Educação.)

Nº 4.581/2009, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Porteirinha pelos 71 anos de emancipação

desse Município.

Nº 4.582/2009, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Salinas pelos 129 anos de emancipação desse

Município.

Nº 4.583/2009, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Raposos pelos 61 anos de emancipação desse

Município.

Nº 4.584/2009, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de
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congratulações com a comunidade de São João das Missões pelos 14 anos de

emancipação desse Município.

Nº 4.585/2009, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de São João da Ponte pelos 66 anos de

emancipação desse Município.

Nº 4.586/2009, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de São João do Pacuí pelos 14 anos de

emancipação desse Município.

Nº 4.587/2009, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Uruana de Minas pelos 14 anos de

emancipação desse Município.

Nº 4.588/2009, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Vargem Grande do Rio Pardo pelos 14 anos

de emancipação desse Município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos

Municipais.)

Nº 4.589/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Paulo Navarro Comunicações por seus 20 anos de

fundação e atividades. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 4.590/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sindicato dos Servidores da Justiça de 1ª Instância de Minas

Gerais - Serjusmig - pela realização da 1ª Caminhada Serjusmig pela Saúde. (- À

Comissão de Saúde.)

Nº 4.591/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Centro de Artesanato Mineiro por seus 40 anos de fundação. (-

À Comissão de Cultura.)

Nº 4.592/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Prefeito Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para que atenda às

reivindicações dos servidores públicos municipais por melhores salários e condições

dignas de trabalho.

Nº 4.593/2009, do Deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Guaranésia pelos 108 anos de fundação desse
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Município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 4.594/2009, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

ao Secretário de Meio Ambiente e ao Diretor-Geral do DER-MG pedido de

providências para que reavaliem o projeto que prevê o asfaltamento do trecho da

Rodovia MG-30, integrante do Proacesso, que liga os Municípios de Itabirito e Rio

Acima, tendo em vista a importância ambiental e cultural da estrada.

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Zé Maia.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Defesa do

Consumidor, de Administração Pública, de Meio Ambiente e de Política Agropecuária

e dos Deputados Tiago Ulisses, Jayro Lessa, Elmiro Nascimento e Luiz Humberto

Carneiro (2).

Registro de Presença

O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio) - A Presidência registra a presença,

nas galerias, de alunos da 6ª série da Escola Municipal Valério Ferreira Palhares.

Estejam à vontade no nosso meio. É uma satisfação tê-los aqui. Façam bom proveito

das nossas reuniões.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Exmo. Sr. Presidente, Deputado Sargento Rodrigues,

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, público presente, telespectadores da TV

Assembleia, venho trazer a público uma preocupação relativa à situação financeira

dos Municípios de Minas Gerais, que foi externada por nossa Prefeita de Contagem,

Marília Campos. Diz respeito a uma ação movida pelo Município de Ipatinga nos idos

de 1988. Naquele ano, portanto há 21 anos, a Secretaria de Fazenda teria feito um

cálculo errado do repasse ao Município de Ipatinga do Valor Agregado Fiscal - VAF -

relativo ao ano fiscal 1988-1989. Em função desse erro da Secretaria de Fazenda, o

Município de Ipatinga, de forma acertada, obviamente, ajuizou uma ação perante

nossos tribunais. Essa ação tramitou durante esses 21 anos e agora, em 2009, teve

seu curso final, transitou em julgado, ou seja, teve a decisão final da Justiça, não

cabendo mais recursos. E a Justiça deu ganho de causa a Ipatinga, determinando a
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devolução de R$98.000.000,00, devidos ao Município em função do erro de cálculo

da Secretaria de Fazenda. Mas, na hora de cumprir a decisão judicial e restituir ao

Município os valores devidos, a Secretaria adotou uma postura que, a nosso ver, é

completamente equivocada e traz graves prejuízos às cidades mineiras: para pagar o

valor devido à Prefeitura de Ipatinga, a Secretaria está descontando 10% do repasse

de ICMS a cada Município, ou seja, 10% dos valores devidos a cada Município estão

sendo retidos.

Para se ter ideia, com esse procedimento, a Prefeitura de Contagem está deixando

de receber R$7.000.000,00 que lhe são devidos do seu repasse de ICMS. Trata-se

de um valor muito significativo. É um valor correspondente à contrapartida que o

Município teria de fazer para as obras do PAC - de lá, o PAC Arruda, que é a

canalização da parte final do rio, na Via Expressa. Portanto, trata-se de um valor

muito significativo que o Estado está descontando da Prefeitura de Contagem para

pagar uma dívida - do Estado - com o Município de Ipatinga. A Prefeitura de

Contagem está tendo prejuízo de R$7.000.000,00; a de Belo Horizonte, de

R$14.000.000,00; a de Betim, de R$4.000.000,00; a de Uberlândia, de

R$3.000.000,00; e a de Uberaba, de R$2.900.000,00. Ou seja, o Estado cometeu um

erro há 20 anos, que trouxe um grave prejuízo ao Município de Ipatinga - e Ipatinga

está correta ao correr atrás desse prejuízo. E agora, para pagar, o Estado está

fazendo cortesia com chapéu alheio, está pagando um dívida que é sua com dinheiro

que é nosso, dos Municípios. E isso está ocorrendo num momento em que os

Municípios vivem uma grave dificuldade financeira; num momento em que estão com

o bolo tributário diminuído. Quer dizer, estão com os repasses diminuídos, e o Estado

vem diminuir ainda mais esse repasse.

No acórdão do Tribunal de Justiça, que deferiu, que deu ganho de causa ao

Município de Ipatinga, ficou demonstrado claramente que o erro cometido, em 1988,

foi exclusivo da Secretaria de Fazenda. Portanto, não cabe agora o Estado querer

jogar a conta para cima dos nossos Municípios. O teor do acórdão diz o seguinte:

“Que a prova pericial produzida foi taxativa ao concluir que o valor do VAF atribuído

ao Município de Ipatinga foi calculado em 12,75% sobre o ICMS recolhido pelo

exercício de 1988, não se computando as operações de circulação de mercadorias
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com pagamento diferido, reduzido ou excluído.

Tem-se provado nos autos, dessa forma, que a Fazenda Pública Estadual adotou

aleatoriamente, ao seu bel-prazer, uma alíquota média de 12,75%, sem qualquer

amparo legal, em discrepância com a norma vigente, que é aquela estabelecida no

art. 1º do Decreto Lei nº 1.216/72, acima transcrito, e que fixa, de forma induvidosa, a

percentagem de 20%”.

Então, eram devidos 20% a Ipatinga, e a Secretaria de Fazenda, por iniciativa

própria, repassou 12,75%. O Município de Ipatinga demonstrou que houve erro por

parte da Secretaria de Fazenda, e, agora, o Estado vem jogar a contar desse seu erro

para cima dos Municípios.

A Prefeita de Contagem, Sra. Marília Campos, que preside a Frente dos Prefeitos, a

Frente dos Municípios, está alertando e chamando a atenção para isto: os Municípios

não podem pagar pelo erro cometido pela Secretaria de Fazenda de Minas Gerais.

Se o Estado cometeu um erro, se fez o repasse indevidamente a Ipatinga, deverá

agora retirar esse valor de sua cota-parte e repassá-lo ao referido Município. Ou seja,

o Estado deve assumir seu erro e responder por ele. Essa é a grande questão.

E se o Estado argumenta, como vem fazendo, que também teria repassado a mais

para os demais Municípios, terá de lançar mão de ação cabível. Nesse caso, terá de

ir à Justiça impetrar uma ação de repetição de indébito contra os Municípios que

receberam a mais. O processo terá de tramitar, quem sabe, por mais 20 anos. O que

ele não pode é, de forma arbitrária, descontar dos Municípios aquilo que é devido a

cada um deles. Ele não pode deixar a cidade de Contagem, por exemplo, sem o

repasse de R$7.000.000,00, valor muito significativo, que fará diferença e falta, pois a

Prefeita Marília Campos precisa arcar com compromissos com os professores, com a

assistência social, com os servidores públicos, além de ter que dar seguimento às

obras em andamento. Então, faço um alerta a todos os Municípios de Minas Gerais:

que deem atenção ao que a Prefeita Marília Campos tem exposto e se mobilizem

para convencer o Estado de que esse procedimento da Fazenda Pública é

equivocado.

No tocante à situação financeira, os Municípios de Minas Gerais vivem um

momento muito difícil. O governo do Estado precisa ter uma postura firme, e não
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fazer manobras contábeis para tentar solucionar esse problema. É importante dizer

isso porque, sem dúvida alguma, o Estado de Minas Gerais sofreu uma queda na

arrecadação do ICMS. O orçamento do Estado está com um certo rombo. Que

medidas o governo do Estado está tomando? Ele não suspendeu, em nenhum

momento, gastos que podem ser considerados supérfluos, a exemplo da obra do

Centro Administrativo, que custará mais de R$1.000.000.000,00 e está indo de vento

em popa. Em vez de fazer contenção desse tipo de despesa, o governo do Estado

está contendo justamente o custeio da máquina pública. Está cortando verbas da

educação e da saúde; enfim, daquilo que não deve ser cortado. O Estado de Minas,

para cobrir o rombo que terá neste ano fiscal, de R$1.700.000.000,00, está

endividando-se. Todos os dias vem aqui, na Assembleia Legislativa, pedir autorização

para fazer um empréstimo. O mandato do atual governo vai acabar e toda a

capacidade de endividamento do Estado de Minas Gerais terá sido usada. O próximo

governo, que iniciará seu mandato em 2011, após as eleições de 2010,

independentemente de quem seja escolhido pelo povo de Minas, tomará posse sem

capacidade alguma de endividamento. Não é à toa que temos, na pauta desta Casa,

mais um empréstimo de R$1.000.000.000,00 para o Estado. Na verdade, tem-se uma

dívida e pretende-se pagá-la por meio de um empréstimo. Na verdade, o governo

deveria adotar uma postura mais consequente, como, por exemplo, valorizar os

Auditores Fiscais do Estado de Minas Gerais, representados pelo Sindifisco,

importante categoria que, nesse momento de crise fiscal, é fundamental. Só que o

governo do Estado não dialoga com o Sindifisco nem com os Auditores Fiscais e

sequer recebe o Sindicato para uma negociação. O que temos visto? Temos assistido

a um verdadeiro descalabro no âmbito da Receita Federal em Minas Gerais. Os

Auditores Fiscais estão sem condições de trabalhar e têm até de ser controlados pela

Secretaria de Fazenda, violando-se o princípio fundamental da autonomia dos

Auditores Fiscais.

O governo do Estado tem-se utilizado de regimes especiais de tributação, isentando

de tributação as grandes empresas de Minas em detrimento das pequenas, como, por

exemplo, o produtor da agricultura familiar, para quem até hoje a redução da alíquota

de 18% para 3%, Deputado Adelmo, não foi ainda cumprida. O grande empresário
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tem regime especial aqui. Em contrapartida, o pequeno tem sofrido muito.

Estamos vivendo um grave momento nas finanças públicas de Minas Gerais. E

estamos assistindo a uma situação no mínimo desastrosa por parte da Fazenda do

Estado, que não tem enfrentado a crise com a devida responsabilidade. Ela tem

favorecido o grande, prejudicado o pequeno e dificultado o trabalho dos Auditores

Fiscais. Agora, para nossa surpresa e preocupação, prejudica os Municípios ao fazer

esse desconto de 10% sobre o repasse do ICMS.

Conclamamos todos os Prefeitos e Prefeitas de Minas Gerais a fazer um grande

mutirão para mudar essa situação. Contagem não aceitará que nosso parco

dinheirinho seja confiscado pela Secretaria de Fazenda de Minas Gerais.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Almir Paraca.

O Deputado Almir Paraca* - Sr. Presidente, Deputados, Deputadas, público

presente, em especial os nossos estudantes que hoje visitam a Assembleia, público

da TV Assembleia e imprensa, na semana passada, estive ausente da Casa porque

fui formalmente designado para representar a Assembleia de Minas em um evento

muito importante: o 6º Encontro dos Povos do Cerrado, em Brasília. Pela primeira vez

nesses seis anos, foram reunidas representações e delegações dos 12 Estados

brasileiros que compõem esse importante bioma que é o cerrado brasileiro.

Trago aqui o documento final do nosso encontro, fruto dos debates e das

discussões realizadas. O encontro começou no dia 9 e foi até o dia 13, domingo. No

dia 11, participamos do Grito do Cerrado, uma manifestação em frente ao Congresso

Nacional. Esse documento, com as reivindicações que ora apresentamos, também foi

entregue a alguns Deputados Federais e Senadores que compareceram para acolher

o documento representativo das demandas das comunidades e dos povos que

ocupam o cerrado brasileiro:

“Nós, os povos do cerrado, reunidos em Brasília entre os dias 9 e 13 de setembro

de 2009, apresentamos à sociedade brasileira e internacional a nossa indignação

frente ao acelerado processo de degradação do bioma.

A rápida destruição do cerrado afeta diretamente os povos e as comunidades

tradicionais que nele vivem e produzem. Além dos indígenas, quilombolas,
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geraiseiros, vazanteiros, camponeses, extrativistas e demais povos tradicionais, toda

a população do País é diretamente prejudicada pelos danos causados ao segundo

maior bioma brasileiro.

Um atentado com consequências mais devastadoras que o episódio das Torres

Gêmeas - ataque que chocou o mundo em 2001 - vem sendo intensificado com o

passar dos anos no Brasil, e toda a sociedade parece estar de olhos vendados. As

agressões que o cerrado vem sofrendo há décadas frente à apatia dos brasileiros

provoca a extinção progressiva de um bioma extremamente rico, do qual dependem

milhões de pessoas. Mas todos parecem silenciar.

Neste 11/9/2009 - Dia Nacional do Cerrado -, milhares de brasileiros dos Estados

de Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Maranhão,

Tocantins, Piauí, Rondônia, Roraima, Bahia e Distrito Federal saíram de suas casas

tão distantes e vieram se somar com tantos outros brasilienses, nesta Capital fincada

no coração do cerrado. A motivação é evitar que o cerrado brasileiro desapareça,

deixando somente poeira e lembranças, tal qual as Torres Gêmeas de Nova Iorque.

O Cerrado Esquecido - Há 50 anos, uma geração de brasileiros se voltou para o

sertão, com a perspectiva da construção de um projeto para a Nação. Ilustres

brasileiros como Celso Furtado, Darcy e Berta Ribeiro, Oscar Niemeyer, Juscelino

Kubitschek e tantos outros trouxeram o epicentro da geopolítica brasileira às vastas

chapadas do cerrado, na tentativa de construção de um projeto autônomo de Nação.

A fratura política, promovida pelo golpe militar de 1964, rompe esse processo de

conhecimento do Brasil, em sua pluralidade e riqueza sociocultural e econômica. Os

militares foram embora, mas deixaram cunhado o seu projeto de subordinação do

País ao capital global” - e, de maneira particular, nas últimas décadas, ao capital

financeiro internacional. “Os militares foram embora e seguiram os tratores com seus

correntões, soterrando anualmente 3.000.000ha de cerrado e prejudicando os povos

que dele subsistem. Os militares foram embora, e as águas continuam sendo

represadas e drenadas pelos grandes projetos agroindustriais. Os militares foram

embora, e os territórios indígenas, quilombolas e das comunidades tradicionais

extrativistas continuam sendo usurpados e não reconhecidos. Os militares foram

embora, a democracia foi retomada, mas não o projeto de desenvolvimento autônomo
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que reconhece o patrimônio ecológico do cerrado como plataforma de uma estratégia

de construção da Nação brasileira, em virtude de sua diversidade cultural, sua

biodiversidade, suas águas e sua economia.

O Cerrado que Queremos - A Rede Cerrado - Antônio, Maria, Irante, José, João,

Aparecida, Joaquim, Niumtxua e tantos outros brasileiros e brasileiras - repudia a

exploração predatória e o projeto de subordinação e destruição do patrimônio

ecológico e sociocultural do cerrado. A exploração irresponsável do bioma

compromete os povos tradicionais e suas gerações futuras, além de afetar a vida de

todos os brasileiros. Reunimo-nos, portanto, no Dia Nacional do Cerrado para mostrar

a resistência dos povos do cerrado, divulgar sua riqueza cultural e social e reivindicar

atenção urgente da sociedade civil e do poder público para os problemas enfrentados

pelo bioma e por aqueles que o habitam e preservam.

Apresentamos, neste documento, as nossas preocupações e proposições em

relação à defesa da sociobiodiversidade do cerrado.

PEC Cerrado e Caatinga - Imediata aprovação pelo Congresso Nacional da

proposta de emenda constitucional - PEC do Cerrado e da Caatinga, que reconhece

os biomas como patrimônios nacionais, que há 15 anos tramita no Congresso.

Código Florestal - Não apoiar mudanças nas leis já estabelecidas pelo Código,

evitando que o Congresso Nacional aprove apenas retrocessos, ao invés de

aperfeiçoamentos.

Apoiar, portanto, a criação de políticas públicas que incentivem a aplicação do

Código Florestal.

Povos Indígenas - Regularização fundiária e garantia territorial para os povos

indígenas do cerrado, com destaque para a resolução imediata dos casos das terras

indígenas xavante, guarani, caioua e terena.

Definição de uma faixa de proteção de 20km no entorno das terras indígenas do

cerrado, limitando, assim, as atividades produtivas de grande impacto nessa faixa.

Propomos uma aliança territorial entre povos indígenas e comunidades tradicionais,

onde os últimos ficariam localizados na faixa de entorno, a fim de gerar o

desenvolvimento de atividades econômicas sustentáveis, em parceria com as

populações indígenas.
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Valorizar e incentivar a produção e a comercialização oriunda de atividades

econômicas sustentáveis em terras indígenas, trabalhando, portanto, questões

relativas à gestão territorial.

Investir na formação de agentes ambientais indígenas para fiscalização do interior e

do entorno das terras indígenas.

Garantir legislação e proteção para povos indígenas que vivem em faixa de

fronteira.

Territórios Tradicionais e Assentamentos da Reforma Agrária - Reconhecimento e

delimitação de territórios tradicionais e assentamentos que favoreçam a integração

entre terras indígenas, quilombos, territórios tradicionais extrativistas e

assentamentos da reforma agrária, de modo a constituir amplas áreas de uso

sustentável da biodiversidade e fortalecer iniciativas de aliança territorial entre os

povos do cerrado.

Reconhecimento e regularização fundiária de terras reocupadas por comunidades

tradicionais, a exemplo das comunidades geraiseiras de fundo de pasto, retireiros e

quebradeiras de coco, que tiveram seus territórios expropriados pelas frentes do

agronegócio.

Criação de uma nova categoria de unidade de conservação de uso sustentável, a

reserva agroextrativista, apropriada aos meios de vida característicos do cerrado.

Proposta apresentada e aprovada pela Comissão Coordenadora do Plano Estratégico

Nacional de Áreas Protegidas - PNAP -, em 2006.

Expropriação imediata de terras identificadas por casos de trabalho escravo e

assassinatos a trabalhadores e membros de comunidades em movimento de

resistência à perda e à degradação ambiental de seus territórios tradicionais.

Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade - Que seja priorizada a criação

de unidades de conservação de uso sustentável.

Promoção, consolidação e difusão dos sistemas de produção sustentável já

existentes no cerrado, com base em frutos nativos, plantas medicinais, animais

silvestres, entre outros, por meio da imediata adequação dos marcos regulatórios, de

políticas de fomento à produção, infraestrutura e agroindustrialização local e apoio à

comercialização.
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Regulamentação do uso de fitoterápicos no SUS, tendo em vista os diversos

benefícios sociais, ambientais e para a saúde da produção e do uso desses

medicamentos a partir da flora nacional.

Criação de mecanismos legais que respaldem as comunidades agroextrativistas e

garantam o acesso a recursos naturais da biodiversidade em terras públicas e

privadas, bem como em relação às águas interiores, por meio de leis tais como

‘babaçu livre’. Contudo, em combinação com modelos oficialmente reconhecidos por

acordos específicos entre comunidades locais e proprietários privados e/ou poderes

públicos.

Criação e implementação de política interministerial de desenvolvimento territorial,

específica para povos indígenas e comunidades tradicionais.

Garantia de acesso diferenciado a políticas públicas já existentes, como o

Programa de Aquisição de Alimentos - PAA - alimentação escolar, entre outros,

voltados para comunidades que geram serviços socioambientais.

Promoção da inclusão produtiva de pessoas físicas e famílias que integram povos e

comunidades tradicionais, sem exigir o estabelecimento de personalidade jurídica

para serem beneficiados pelos diversos programas governamentais, reconhecendo,

portanto, suas formas particulares de organização social.

Garantia da continuidade do Programa de Pequenos Projetos Ecossociais - PPP-

Ecos -, até o momento o único a dar atenção exclusiva ao cerrado, tendo apoiado

grande parte das iniciativas de uso sustentável nesse importante bioma.

Agroecologia e Cerrado - Instituir o Fundo Cerrado para viabilizar programas como

o Cerrado Sustentável, que busca fomentar a promoção da agroecologia, os produtos

da agricultura familiar, povos e comunidades tradicionais.

O Rio São Francisco e Seus Povos - Repudiamos o projeto de transposição do Rio

São Francisco e cobramos que o Supremo Tribunal Federal - STF - julgue

favoravelmente as ações de inconstitucionalidade contra a transposição que

desrespeita direitos territoriais de quatro povos.

Programa de Aceleração do Crescimento - Reorientação da atual política ambiental,

de modo que os critérios socioambientais sejam transversais a todos os processos

decisórios de planejamento e implementação do PAC, a fim de evitar novas ondas de
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degradação ambiental e desrespeito aos direitos individuais e coletivos no cerrado,

um dos principais biomas afetados por essa política desenvolvimentista.

Criação e implementação de mecanismos de participação efetiva e controle social

em fases de planejamento e implementação do PAC.

Repudiamos a implementação desordenada de usinas hidrelétricas e PCHs sem

análise de avaliação integrada da bacia hidrográfica.

Que seja implantado o Zoneamento Ecológico Econômico do cerrado com vistas a

disciplinar a ocupação dos diferentes usos da terra, tais como mineração,

agropecuária, silvicultura, produção de agrocombustíveis, entre outros.

Educação Diferenciada - Reconhecimento, formalização e incentivo ao

desenvolvimento de iniciativas de educação diferenciada e apropriada para os povos

do cerrado, a exemplo da Escola Geraiseira, em todos os níveis de ensino -

fundamental, médio e superior, a exemplo dos Cefets -, que favoreçam a valorização

dos saberes tradicionais e a sua integração aos saberes técnico-científicos.

Comércio Justo e Solidário - Apoio à criação e à implantação do Sistema Nacional

de Comércio Justo e Economia Solidária no Brasil, de modo a fortalecer o conjunto de

iniciativas existentes e que venham a ser desenvolvidas em prol de um comércio

ecologicamente sustentável e socialmente justo em níveis local, regional, nacional e

internacional.

Necessidade de revisão da Lei Geral do Cooperativismo, de 1971, que prevê a

obrigatoriedade de associação à Organização das Cooperativas do Brasil - OCB -,

ferindo a livre iniciativa voluntária. Defendemos que as cooperativas tenham livre

arbítrio para decidirem sobre sua representação.

Mudanças Climáticas - Garantia da integração do cerrado nas ações e prioridades

do Plano Nacional de Mudanças Climáticas, de modo a reconhecer a

interdependência entre os biomas e a grande contribuição do cerrado para o estoque

de carbono, para a manutenção dos ciclos ecológicos e para o balanço de nutrientes

das águas, que garantem o equilíbrio do meio ambiente global.

Grupo Executivo Intergovernamental - Criação, por decreto presidencial, de um

Grupo Executivo Intergovernamental do Programa Cerrado Sustentável - Geicer -,

coordenado pela Casa Civil, com prazo de um ano, renovável, para iniciar a
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implementação integral do Programa Cerrado Sustentável, envolvendo diversos

Ministérios e os governos estaduais.

Universidades e Comunidades - Disponibilizar aos povos do cerrado o acesso às

pesquisas e consultar sempre as comunidades do cerrado a respeito de temas que os

afetam. Brasília, 11/9/2009, Dia Nacional do Cerrado”.

Esta carta é assinada por diversas instituições e representações de 12 Estados

brasileiros que ocupam o bioma do cerrado. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

imprensa, funcionários da Casa, público das galerias, telespectadores da TV

Assembleia. Um dos assuntos que desejo abordar refere-se às inúmeras

reclamações que temos recebido de taxistas de Belo Horizonte, especialmente

daqueles conveniados à Coopertáxi, sobre o impasse e a grande dificuldade

enfrentada no transporte de passageiros de Belo Horizonte a Confins e vice-versa.

Ocorre que nem mesmo os conveniados daquela cooperativa - mais de 1.300

passageiros - podem escolher ou solicitar a corrida quando se trata do citado

percurso. Quero destacar a participação importante da Rádio Itatiaia, especialmente

do jornalista Eduardo Costa, ao denunciar e buscar soluções para esse problema,

pois estou de acordo com a ideia de que os passageiros devem ter o direito de

escolha, mas, quando houver impasse, o poder público deve ser acionado. Conforme

noticiado pela imprensa mineira no dia 11 de setembro último, a BHTRANS e o DER-

MG estudam a regularização do serviço intermunicipal de táxi, cuja proposta foi

apresentada no encontro promovido pela Agência de Desenvolvimento Metropolitano

e pelos citados órgãos. Formulada pelos Prefeitos de Lagoa Santa, Jaboticatubas,

Santa Luzia e Taquaraçu de Minas, a proposta sugere a criação de legislação

específica para o transporte de passageiros entre os Municípios da Região

Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH - e retorno às cidades de origem sem serem

multados, entre outros. Gostaria de sugerir a essa agência que inclua não só os

Municípios acima mencionados mas também todos os Municípios que integram a

RMBH, inclusive Confins, adaptando cada caso à demanda específica, pois cada um
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possui as suas peculiaridades. Convém estudarmos esse fato com muita atenção, de

modo que todos os taxistas que transportam passageiros através de corridas

intermunicipais sejam atendidos em suas principais demandas, pois já há registros

até de desacatos entre eles. Quero justificar essa solicitação, pois há mais de 1.300

associados à Coopertaxi, e eles têm o direito, pois já participam do cooperativismo.

Se chegarem de avião a Confins, não podem convocar seu táxi para buscá-los,

porque há uma lei em Confins que proíbe que táxis de outros Municípios peguem

passageiros dentro dos limites de Confins. É preciso que o DER, a BHTRANS e os

setores de transporte municipais da região metropolitana reflitam e busquem uma

legislação própria para esses casos, para haver normalização desse tráfego de

veículos, sem importunar aqueles que precisam ter direito de escolha e liberdade de

opção. Deixo essa colaboração, pois temos sido solicitados pelo pessoal da

Coopertáxi e por associados insatisfeitos, que não podem solicitar o serviço devido a

legislações municipais que limitam o direito do cidadão, expresso e garantido na

Constituição Federal.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, aproveitando a oportunidade, quero fazer, mais

uma vez, um registro em relação à BHTRANS, quase considerando o meu tempo

perdido. Ficamos revoltados com as situações que ocorrem com as pessoas dentro

dos limites de Belo Horizonte, o que se deve a agentes mal preparados da

BHTRANS. Ontem, 15 de setembro, exatamente em frente ao prédio da Assembleia

Legislativa, ocorreu um fato que merece o repúdio de todos nós. Um cidadão, a

Polícia Militar e a própria BHTRANS foram promotores dessa situação. O motorista

estacionou o carro e desceu do veículo para ajudar o seu passageiro, que estava em

uma cadeira, tem problema de saúde, pois sofreu um acidente vascular cerebral

recentemente. Durante o tempo em que o motorista se deslocou para buscar o

cadeirante em frente à porta principal da Assembleia, a BHTRANS multou o veículo.

Até aí tudo bem. A multa até poderia ser aceita, uma vez que o motorista parou o

carro em local onde é proibido estacionar. Porém aí está o desconhecimento e o

desrespeito do funcionário da BHTRANS, que tem de conhecer o seu próprio

estatuto, e não o conhece. Ademais, não conhece o Código de Trânsito Brasileiro. Ou

seja, eles não sabem nada! É como se um médico pediatra fosse operar o cérebro de
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uma pessoa, se não possui conhecimento para realizar essa ação plenamente e de

acordo a atividade. Assim, estão os funcionários da BHTRANS saindo para as ruas

de Belo Horizonte com viseiras, apenas para multar e rebocar os carros que

estiverem parados em lugar proibido.

Conforme já disse aqui, eles não teriam competência para multar. A lei que criou a

BHTRANS, votada na Câmara Municipal de Belo Horizonte, não lhes dá esse poder

de polícia. Soube que um funcionário, ontem, quis dar até ordem de prisão para

cidadãos durante a ocorrência. Isso é um absurdo, é um desconhecimento! Como se

coloca uma pessoa dessas para trabalhar? Corre-se um grande risco. Se houver

revolta do passageiro em determinado momento, esse agente poderá sofrer

agressões físicas. O despreparo do funcionário é tão grande que ele comete

aberrações e fere o CTB, que garante ao proprietário do veículo toda a autonomia

sobre ele, mas isso já não existe mais. Está escrito que o funcionário da BHTRANS

poderá multar e, se o dono do veículo chegar ao local, poderá retirá-lo do lugar. Se o

dono do veículo não tiver condições de fazê-lo - não portar carteira ou documento -,

poderá chamar um conhecido para retirar o veículo do local proibido. A última coisa

que a BHTRANS poderia fazer seria rebocar o carro, que é propriedade particular do

indivíduo. Essa é a segunda atitude que tomam. A primeira é a multa, e, de imediato,

chamam o reboque para levar o veículo, desrespeitando o CTB.

Como se isso não bastasse, desrespeitaram os colegas Deputados, que fizeram

uma intervenção para despertar a sensibilidade do cidadão, que também não a tem.

É necessário que os funcionários da BHTRANS façam um tratamento psicológico,

visto que são extremamente agressivos. Parecem possuir um poder sobrenatural -

não sei quem está transmitindo-o a eles. Lamento ter de trazer esse assunto a esta

tribuna mais uma vez. Há mais de quatro anos batemos nessa tecla, mas nada muda.

Muito pelo contrário, parece até que a situação piora. Não bastasse isso, ressalto que

os reboques são os mais caros do Estado de Minas Gerais. Qualquer outro reboque

que chamemos, em qualquer parte de Belo Horizonte, custa a metade - ou menos -

do valor cobrado pelos conveniados com a BHTRANS. E só servem esses reboques!

Mais uma vez, alertamos o Prefeito, o seu setor de trânsito e a própria Diretoria da

BHTRANS em relação a isso. Pelas informações do Diretor da BHTRANS que
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chegam depois, percebemos o despreparo. Ele disse que a própria BHTRANS

cometeu infração quando estacionou seu veículo onde havia uma placa de “proibido

parar”. O Código de Trânsito diz que qualquer veículo oficial pode parar em lugar

proibido desde que ligue o “pisca-pisca”, dê o sinal de que está ali temporariamente

ou devido a uma questão de emergência. Todavia, ele não fez isso. Lamentamos

esse despreparo.

Portanto, vimos em defesa do cidadão mineiro, pois se trata de motoristas não só

de Belo Horizonte, mas também de outros Municípios. Às vezes, esse cidadão chega

à Capital desinformado, e o tempo que gasta, de meio minuto ou 1 minuto, para fazer

uma atividade é mais do que suficiente para o agente da BHTRANS multar, fixar a

faixa e determinar sumariamente que o veículo seja rebocado. Então, eis aí a minha

manifestação de indignação e de repúdio, porque realmente o cidadão não merece

isso.

Na formulação do estatuto da BHTRANS está determinado que o funcionário

primordialmente exercerá ação educativa, como, por exemplo, dizer ao cidadão: “Vejo

que o senhor é de fora, pois a sua placa é de tal cidade. O senhor cometeu uma

infração. Retire seu veículo”. Se não retirar o veículo e demorar, multe-o, mas jamais

reboque o automóvel, porque isso causa um grande transtorno. O cidadão não tem

como retornar à sua cidade, precisa esperar o dia seguinte e pagar as multas no

banco. Só o cidadão da BHTRANS, infelizmente, não sabe desse transtorno, não tem

sensibilidade nem humanidade para perceber que a lei existe, mas tem um nível de

análise que lhe permite certa labilidade. Além disso, que seja analisada dentro de um

prisma de humanidade. Eles não têm essa sensibilidade.

Como Vice-Presidente, veremos se será possível pôr várias placas em frente a este

prédio autorizando a parada de veículos com pisca-pisca aceso em alerta, num tempo

determinado de 3 a 5 minutos, para embarque e desembarque, a exemplo do que

ocorre em frente às farmácias. Analisaremos isso e buscaremos entendimento. Essa

situação não pode permanecer em toda a cidade de Belo Horizonte. Lamentamos que

exista, pois é agressiva, desrespeitosa e abusiva para com o cidadão mineiro e,

principalmente, o belo-horizontino.

Solicitei na data de hoje a realização de uma audiência pública à Comissão de
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Justiça para discutir o Projeto de Lei nº 3.734/2009, enviado a esta Casa pelo

governo de Minas, o qual dispõe sobre a regularização da situação funcional dos

servidores do DER-MG e do Ipsemg.

Esse projeto necessita de discussão mais ampla, aliás em virtude da situação

funcional de outros servidores, que poderia ser resolvida, os quais não foram

contemplados no texto original. Estou propondo a oportunidade de ser discutida

também a situação funcional de parte de servidores da nossa Assembleia Legislativa,

alguns concursados em outros órgãos e até os servidores do recrutamento amplo que

estão no serviço público há bastante tempo nas mesmas condições de outros que

foram contemplados pela Lei Complementar nº 100, de 2007, e estes que hoje estão

sendo regularizados pelo projeto de lei recebido nesta Casa.

No início deste ano, estive em audiência com o Vice-Governador e com a

Secretária Renata Vilhena, que se mostraram sensíveis à regularização da situação

dos funcionários públicos do Legislativo e do Executivo. O Governador tem

demonstrado isso ao longo dos seus dois mandatos. Agora demonstra, mais uma

vez, que está buscando solucionar a questão dos funcionários desses dois Poderes.

Portanto, vamos estudar, discutir em audiência pública e ver o que é possível fazer

pelos funcionários do Legislativo. Neste momento, meu objetivo era tratar somente

dessas duas situações. Posteriormente, trarei ao conhecimento dos Deputados, da

Assembleia, do governo e da população do Estado de Minas Gerais mais duas

questões importantes. Obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Weliton Prado) - Com a palavra, o Deputado André

Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

telespectadores, venho a esta tribuna, nesta tarde, prestar uma homenagem a uma

pessoa muito importante para a história dos movimentos sociais em Belo Horizonte e

para a luta em defesa da educação infantil em Minas e no País. Refiro-me a uma

pessoa que infelizmente não está mais entre nós, mas, tenho certeza, merece desta

Casa, de Belo Horizonte e de todo o Estado de Minas Gerais o nosso respeito: a

nossa querida e saudosa D. Diva, Presidente do Movimento de Luta Pró-Creches,

que faleceu no último dia 5 de setembro. Trata-se de um exemplo de mulher
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guerreira, pessoa humilde e pobre, mas de coração generoso e solidário, que

conseguiu, nas regiões do Barreiro e Industrial, iniciar o trabalho de acolhimento de

crianças pobres que ainda não tinham acesso à educação. Essas crianças, muitas

vezes, em função de as mães terem de trabalhar, não eram bem-cuidadas por

pessoas da família ou por pessoas de confiança. Na década de 1970, D. Diva, com

muita determinação e solidariedade, conseguiu abrir uma creche e, ao longo dos

anos, constituir uma entidade que se tornou referência: o Lar Cristão da Criança.

Trata-se de uma creche que, há muitos anos, tive a honra e o prazer de conhecer. D.

Diva participou de um momento de afirmação da luta social brasileira na

redemocratização do País. Foi uma liderança comunitária e social que defendia o

sagrado direito da criança ao acolhimento, à alimentação e aos passos iniciais no

processo educativo.

Na década de 1980, lembro-me de que fui estagiário de serviço social na PUC,

onde tive oportunidade de acompanhar os primeiros passos do Movimento de Luta

Pró-Creches. Esse movimento ganhou muita admiração por parte de todos nós pela

luta e pela causa que defendia e defende até hoje: o direito ao acesso à educação da

criança pequena. Afinal, não é justo que somente a criança de 0 a 6 anos, filho ou

filha de gente rica ou de pessoa pertecente à classe média alta, tenha acesso à

creche e à pré-escola. D. Diva, liderança maior desse movimento, com a ajuda de

tantas outras mulheres guerreiras, organizou as creches e reivindicou ao poder

público participação financeira, por meio de convênios, e capacitação dos

educadores.

Tive a honra de acompanhar essa luta muito de perto. Posteriormente, Deus me

deu oportunidade, ao ser Secretário de Desenvolvimento Social de Belo Horizonte, de

estabelecer uma parceria muito vigorosa com mais de 200 creches comunitárias

nesta cidade. Tenho muito orgulho de naquela época, no governo do nosso querido

Ministro Patrus Ananias, então Prefeito, termos iniciado um trabalho muito sério com

essas creches, mediante estudos de custo, capacitação dos educadores infantis,

celebração de convênios mais bem construídos e eliminação do atraso no repasse de

recursos para essas creches, o que era comum nos governos anteriores e em

períodos de inflação muito alta. D. Diva nunca se furtou a sair do Bairro Milionários
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nas caminhadas e passeatas na porta da Prefeitura, exigindo maior respeito a essas

entidades. No período do governo Patrus, estabelecemos com o Movimento de Luta

Pró-Creche uma parceria muito sólida, respeitadas as autonomias, a Prefeitura, o

Movimento, sempre de maneira muito sincera e construtiva. Aprendi a admirar mais

ainda a D. Diva, pois, em todos os momentos, ela conseguiu traduzir essa

generosidade em atos muito concretos no Bairro Milionários, desde a década de

1970. Também exerceu com determinação e firmeza a atuação política em defesa

das creches comunitárias de Belo Horizonte. D. Diva fez-se respeitar porque

respeitava as pessoas, mas não abria mão dos seus princípios, não se curvava; pelo

contrário, era mulher altiva, firme, com conteúdo, argumento e capacidade de

liderança. Posso mencionar várias passagens que revelam o olhar superior da D.

Diva. Ela não ia a uma secretaria ou outra para melhorar o atendimento só da sua

creche - a Creche Lar Cristão da Criança -, ou de creches só de Belo horizonte, Betim

ou Contagem, mas de todas as creches comunitárias, pensando nas crianças

brasileiras.

Pouca gente sabe, mas é bom que se diga desta tribuna. Durante a tramitação da

lei que criou o Fundeb, tivemos a oportunidade de realizar, por meio da Comissão de

Participação Popular, audiências públicas para que as creches comunitárias fossem

beneficiadas com recursos do Fundeb e com recursos para a alimentação do

Programa Nacional da Alimentação Escolar. Realizamos reuniões em Brasília, e D.

Diva esteve lá durante a tramitação desse importante projeto de lei. A vitória que foi o

repasse de recursos para creches comunitárias, por meio do Fundeb, ocorreu a partir

de Belo Horizonte, numa parceria desta Assembleia com o Movimento de Luta Pró-

Creche, coordenado pela guerreira D. Diva. Não estou aqui falando simplesmente de

uma liderança, de uma entidade social, o que por si só já valeria tudo, pois uma

entidade social séria atende centenas de crianças em nossa cidade e no nosso

Estado. Estou falando de uma liderança que coordenou, durante muitos anos, um

movimento que teve um olhar maior, pois olhou para as crianças de todo o Estado e

de todo o País. Sabemos da importância da educação infantil para a vida de uma

criança.

As pesquisas mostram que crianças que entram mais cedo numa boa pré-escola,
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que têm apoio psicopedagógico e convívio coletivo mais cedo acabam tendo

rendimento posterior qualitativamente melhor. O ensino infantil hoje é um desafio

enfrentado por toda a sociedade brasileira. É importante que os Municípios assumam

essa bandeira. Sempre digo que as creches comunitárias são precursoras do

Fundeb, que hoje compreende a educação básica na sua totalidade, o ensino médio,

o ensino fundamental e o ensino infantil, para fins de financiamento.

A Sociedade São Vicente de Paulo - SSVP - é precursora do Estatuto do Idoso,

assim como as Apaes são precursoras da discussão sobre a educação inclusiva, e as

santas casas de misericórdia são precursoras do SUS. E as creches comunitárias

colocaram definitivamente o direito do acesso ao ensino infantil na agenda das

políticas públicas sociais em nosso país. A inclusão desse tema tão importante na

agenda dependeu da organização e da luta de mulheres pobres, porque as creches

comunitárias de Belo Horizonte não surgiram evidentemente nas regiões mais ricas, e

sim nos bairros mais pobres, onde as mulheres precisavam - como ainda precisam -

do trabalho para sustentar a família e também para realizar em plenitude seus dons e

suas vocações. E nessa situação surge o drama de onde deixar as crianças. O mais

importante: uma mudança de concepção, uma construção de anos, em que a creche

deixa de ser simplesmente um lugar onde as crianças ficam enquanto as mães

trabalham. Elas foram se transformando em verdadeiros espaços de educação, de

assistência, de lazer e de convívio.

Ficamos muito tristes com a morte da D. Diva, que no próximo dia 12 de outubro

completaria 80 anos de idade. O Movimento de Luta Pró-Creches completará 30 anos

em 2009. Infelizmente, nas nossas agendas, não teremos mais em 12 de outubro - e

prestaremos homenagem no final do ano ao Movimento de Luta Pró-Creches

juntamente com a Câmara Municipal de Belo Horizonte - a presença física da nossa

guerreira D. Diva, nome que indica mulher notável, deusa. Onde estiver, ela estará

sempre a iluminar o rosto e principalmente o coração de todos nós que lutamos pelo

sagrado direito da felicidade da criança pequena.

Por isso, da tribuna da Assembleia, solicito que fiquem registrados nos anais desta

Casa o nosso reconhecimento e o nosso agradecimento. Já o fizemos em outras

portunidades, graças a Deus. Às vezes, as homenagens só acontecem depois que as



____________________________________________________________________________
923

pessoas morrem. Em outras oportunidades, no exercício da vida pública, na Câmara

Municipal de Belo Horizonte, já pude prestar esse reconhecimento público ao

Movimento de Luta Pró-Creches, à nossa querida D. Diva.

A legislação municipal obriga a Prefeitura a fornecer alimentação para todas as

crianças de todas as creches conveniadas da cidade desde o nosso governo, desde

nossa passagem pela Câmara Municipal. Portanto, há 12 anos, muito antes da

existência do Fundeb, Belo Horizonte já vivia essa realidade. Hoje, temos uma

política combinada de apoio às creches comunitárias, de implantação de unidades

municipais de educação, de ensino infantil. Belo Horizonte é modelo no atendimento

à criança pequena, porque houve a luta de mulheres guerreiras como D. Diva, o

trabalho de educadores, de profissionais que militam e trabalham nas entidades

sociais, muitas vezes até em condições diferenciadas daqueles que estão no poder

público, pois estão ali mais por amor que por recompensa salarial ou mérito

profissional.

Então, queria deixar aos familiares da nossa querida D. Diva esta homenagem

muito sincera. Como disse muito bem nosso Ministro Patrus Ananias, perdemos uma

amiga, porque, além dos méritos políticos, sociais, de liderança e de organização, D.

Diva era uma mulher muito altiva, dedicada e que cresceu politicamente. Encerro,

Presidente, dizendo que o ânimo político da D. Diva nos estimula a continuar na

caminhada. Tive o último encontro com D. Diva, com quase 80 anos, que ainda teve

força, garra e disposição para se deslocar do Barreiro, do Bairro Milionários, numa

sexta-feira à noite, para participar de atividade de discussão dos rumos do PT e da

pré-candidatura do Ministro Patrus, evento ocorrido semanas antes do seu

falecimento. D. Diva não abria mão de participar da grande caminhada em defesa de

um país justo, livre e soberano. Por isso, gostaria de deixar aqui grande abraço aos

familiares, aos trabalhadores, aos militantes do Movimento de Luta Pró-Creche. A

melhor forma de homenagear D. Diva é exatamente redobrarmos nosso compromisso

e nossa ação em defesa das crianças de Belo Horizonte e do nosso país. Belo

Horizonte, Minas e o Brasil sentirão sua falta, D. Diva, mas as obras e as realizações

da sua luta ficarão eternas; não apenas para nós, mas principalmente para as

crianças de Belo Horizonte, do nosso Estado e do nosso país. Muito obrigado, Sr.



____________________________________________________________________________
924

Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Sargento Rodrigues) - Com a palavra, o Deputado

Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Saúdo todos e todas e, junto com o Deputado

Sargento Rodrigues, solicito o apoio de todos os Deputados, porque, há algum

tempo, estamos debatendo os absurdos e as irregularidades cometidas pela

BHTRANS em Belo Horizonte. Estamos apresentando requerimento, por isso é muito

importante termos o apoio do maior número de Deputados desta Casa para que

possamos colher as 26 assinaturas o mais rápido possível, e, no prazo de 120 dias,

instalar uma comissão parlamentar de inquérito com o objetivo de investigar a

arrecadação relativa aos recursos provenientes de multas de trânsito, com foco em

Belo Horizonte. Para dar exemplo, a BHTRANS aplica uma multa a cada minuto em

Belo Horizonte. Mais de 1.700 motoristas são multados por dia. Em menos de seis

meses, foram mais de 300 mil multas aplicadas, mais de R$22.000.000,00

arrecadados. Aliás, temos posicionamentos jurídicos de que a BHTRANS não tem

poder de polícia para multar. Há grande revolta de toda a população de Minas Gerais,

que tem sido penalizada pela atuação irregular, ilegal e abusiva de órgãos

responsáveis pela fiscalização do trânsito no Estado, especialmente na sanção aos

infratores, considerando inclusive o cenário de insegurança. Especificamente nas

atividades relacionadas ao trânsito, a Constituição Federal e o Código Nacional de

Trânsito vêm sendo desrespeitados por diversas Prefeituras, que delegam a órgãos

competência que a legislação não estabeleceu.

Queremos fazer um levantamento a fundo dos valores arrecadados em relação às

multas de trânsito, como estão sendo aplicadas e onde está sendo investido esse

dinheiro. Há várias irregularidades apontadas. Um grande número de pessoas tem-

nos procurado em nosso gabinete, assim como ao Deputado Sargento Rodrigues. A

imprensa vem noticiando todos os dias, inclusive meses atrás denunciou que cada

fiscal tinha uma meta para cumprir, um determinado número de multas para aplicar.

Ele saía do serviço de manhã e tinha de multar tantas pessoas. Isso é um verdadeiro

absurdo.
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Considerando que o Superior Tribunal de Justiça - STJ - pode julgar procedente o

recurso especial interposto pelo Ministério Público Estadual, que vê como

inconstitucional o poder de polícia exercido pela BHTRANS ao aplicar multas de

trânsito na Capital mineira - o próprio relator do processo já votou favorável a isso e;

considerando que a atuação da BHTRANS na aplicação das sanções referentes às

infrações de trânsito fere frontalmente a Carta Magna, que estabelece que a

competência para fiscalizar e aplicar multas no trânsito é da Polícia Militar - essa

situação afeta os motoristas que residem não só na Capital mineira, mas em outras

cidades do Estado -; então é fundamental o apoio do maior número de Deputados

para que possamos, nos próximos dias, ter as mais de 26 assinaturas para

instalarmos a comissão parlamentar de inquérito para investigar a destinação dos

recursos provenientes das multas. Eles deveriam ser aplicados na educação dos

motoristas, mas infelizmente isso não está acontecendo. Então o órgão que seria

responsável pela educação no trânsito tem hoje o objetivo de arrecadar. Esse órgão

não tem autonomia nem independência. A BHTRANS é um órgão da Prefeitura com

interesse em arrecadar e não pode ter o poder de polícia do ponto de vista legal.

Outra questão diz respeito à utilização do guincho, como ocorreu ontem na porta da

Assembleia. O veículo foi liberado assim que chegou ao pátio da BHTRANS. O valor

do guincho é uma fortuna. Por que não se liberou o veículo aqui na porta, uma vez

que todos os documentos e impostos estavam em dia? Fez-se um acordo para liberar

no pátio, a fim de receber o valor do guincho. Esse é outro ponto que teremos de

investigar também na CPI. Há uma grande revolta por parte de toda a população do

Estado de Minas Gerais em relação às multas arbitrárias aplicadas pela BHTRANS.

Gostaria de parabenizar o Deputado Sargento Rodrigues, que, aliás, participou de

CPIs na Casa que investigaram as multas em todo o Estado. Ele tem um projeto aqui

no Parlamento, que sempre defendo em todas as oportunidades que tenho, de

criação do fundo estadual de segurança pública. Se formos analisar a fundo, quem

tem competência para cuidar do trânsito, do ponto de vista legal, constitucional e

jurídico, é a Polícia Militar. O art. 144, § 8º da Constituição Federal 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
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Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar.

Considerando que o parágrafo 8º do art. 144 estabelece que os Municípios poderão

constituir Guardas Municipais destinadas à proteção dos seus bens, serviços e

instalações, conforme dispuser em lei - então a Guarda Municipal não poderia ter o

poder de polícia para multar o cidadão, o contribuinte -;

Considerando que o Código Brasileiro de Trânsito também apenas autoriza o

Município a atuar na condição de coadjuvante junto aos verdadeiros detentores da

competência no cenário da segurança pública, nas atividades relacionadas ao

trânsito;

Considerando, isso é muito sério, que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

considerou que as Guardas Municipais só podem existir se destinadas à proteção dos

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 -;

Considerando que toda essa situação ilegal em Minas Gerais resulta em diversos

prejuízos e transtornos à população, com agentes despreparados atuando na

fiscalização de trânsito e desrespeitando o Código Brasileiro de Trânsito e a

Constituição Federal;

Considerando o incidente ocorrido em Belo Horizonte, no dia 15/9/2009, conforme

relato que já fizemos;

Solicitamos, em conjunto com o Deputado Sargento Rodrigues, seja constituída

uma comissão parlamentar de inquérito para, no prazo de 120 dias, investigar as

possíveis irregularidades nos procedimentos relativos à aplicação de multas de

trânsito no Estado de Minas Gerais, com foco na cidade de Belo Horizonte.

Contamos, então, com o apoio de todos os Deputados para tirarmos essa sujeira

que está debaixo do tapete e mostrarmos a realidade para a população, que não

aguenta mais ser multada de forma arbitrária por agentes despreparados. É

fundamental instalarmos essa CPI para investigarmos e garantirmos a transparência

para toda a população de Minas Gerais. Não podemos mais conviver com a indústria

da multa. Muito obrigado.

2ª Parte (Ordem do Dia)
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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 foi recebido e aprovado, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, o Requerimento nº 4.594/2009, da Comissão

de Meio Ambiente. 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 Defesa do Consumidor - aprovação, na 16ª

Reunião Ordinária, em 15/9/2009, dos Requerimentos nºs 4.441 e 4.442/2009, do

Deputado Weliton Prado, e 4.483 a 4.485/2009, da Comissão de Direitos Humanos;

de Administração Pública - aprovação, na 22ª Reunião Ordinária, em 15/9/2009, dos

Requerimentos nºs 4.502 e 4.503/2009, do Deputado Duarte Bechir, 4.504/2009, do

Deputado Wander Borges, 4.519 e 4.520/2009, da Comissão de Justiça, 4.524/2009,

do Deputado Duarte Bechir, 4.543/2009, da Comissão de Justiça, e 4.545 e

4.546/2009, da Comissão de Segurança Pública; de Meio Ambiente - aprovação, na

19ª Reunião Ordinária, em 15/9/2009, do Projeto de Lei nº 3.593/2009, do Deputado

Mauri Torres, com a Emenda nº 1; e de Política Agropecuária - aprovação, na 25ª

Reunião Ordinária, em 15/9/2009, dos Projetos de Lei nºs 3.560/2009, do Deputado

Lafayette de Andrada, e 3.597/2009, do Deputado Ivair Nogueira; e do Deputado Luiz

Humberto Carneiro (2), informando que o Bloco Social Democrata - BSD - abre mão

de uma vaga de membro efetivo na Comissão Especial do Pré-Sal em favor do PP

(Ciente. Publique-se.); e indicando o Deputado Fahim Sawan para membro efetivo da

Comissão de Direitos Humanos (Ciente. Designo. Às Comissões.).

Designação de Comissões

O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial

para, no Prazo de 60 Dias, Proceder a Estudos sobre as Propostas para a
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Regulamentação da Exploração de Petróleo na Chamada Camada Pré-Sal e Buscar

Alternativas e Sugestões a Serem Apresentadas ao Congresso Nacional, de Modo

que Todos os Entes Federados Sejam Contemplados de Modo Equitativo e Justo na

Distribuição das Riquezas Minerais do País, doravante denominada “Comissão

Especial do Pré-Sal”: pelo BSD: efetivo - Deputado Dalmo Ribeiro Silva; suplentes -

Deputados Célio Moreira e Luiz Humberto Carneiro; pelo BPS: efetivo - Deputado

Neider Moreira; suplente - Deputado Tiago Ulisses; pelo PT: efetivo - Deputado Almir

Paraca; suplente - Deputado André Quintão; pelo PMDB: efetivo - Deputado Sávio

Souza Cruz; suplente - Deputado Gilberto Abramo; pelo PP: efetivo - Deputado Gil

Pereira. Designo. Às Comissões.

Despacho de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Zé Maia, solicitando que o Projeto de

Lei nº 3.229/2009 seja encaminhado à comissão seguinte a que foi distribuído, uma

vez que a Comissão de Educação 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.

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - A Presidência verifica de plano que não

há quórum para votação, mas que há para a continuação dos trabalhos. 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 20

minutos. Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, público que nos acompanha pela TV Assembleia, também não poderia

deixar de ocupar a tribuna desta Casa para me manifestar sobre o lamentável

episódio - com certeza não será o último - envolvendo a máquina de fazer multas de

Belo Horizonte, mais conhecida como BHTRANS.

Quero, Sr. Presidente, fazer um alerta, logo no início da minha fala, ao Sr. Prefeito

Márcio Lacerda: Sr. Prefeito, essa indústria de multas ou essa máquina de produzir

multas, conhecida como BHTRANS, está subordinada ao senhor. Essa é BHTRANS,

conforme ficou mais uma vez evidenciada na prática usual e costumeira de seus
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agentes, na data de ontem, Sr. Presidente - e V. Exa. também teve oportunidade de

abordar esse tema ao se manifestar nesta tarde, em determinada parte dos tópicos

abordados. Ontem, no final da tarde, na Rua Rodrigues Caldas, onde é a entrada

principal da Assembleia Legislativa, uma pessoa conduzia um automóvel com um

deficiente físico, que necessitava ser levado até o prédio em frente. O veículo foi

parado na via pública. Quando essa pessoa retornava, encontrou o seu veículo já

multado e sendo guinchado pelos agentes da BHTRANS. Tomamos conhecimento,

Sr. Presidente, e vários Deputados foram até a Rua Rodrigues Caldas para interceder

por aquele cidadão, pois ele bradava no alto da sua indignação, o que não poderia

ser diferente. Qualquer cidadão brasileiro, quando tem o seu direito invadido, quando

o bom-senso não é usado em seu favor, com certeza a reação é imediata. E com

essa pessoa não seria diferente. Imagine, telespectador, o senhor que está nos

acompanhando neste momento ter um parente ou amigo que tenha deficiência física

e este lhe solicite um favor. Você o atende e vai conduzi-lo no seu veículo até

determinado lugar. Sabemos que a pessoa que tem deficiência física precisa ser

amparada, assessorada e acompanhada diuturnamente, pois muitas vezes ela não

consegue locomover-se por si só. Então, imaginem os senhores e as senhoras que

estão a nos acompanhar, fazendo um gesto de caridade para um filho, pai, parente

ou amigo: você coloca essa pessoa no seu veículo com todo cuidado, para em uma

via pública e vai levá-la até determinada repartição ou edificação pública; ao retornar,

percebe que seu veículo foi multado e está sendo guinchado pelos agentes da

BHTRANS. Não é possível, Sr. Presidente. Ontem, conversando com algumas

pessoas e com alguns Deputados, não é possível entender por que o Prefeito Márcio

Lacerda não toma nenhuma providência, fica omisso. Volto a repetir: o Sr. Prefeito

Márcio Lacerda é omisso. Sr. Prefeito, o senhor deve sair de sua cadeira e ir à

BHTRANS mudar essa história. Mas tomara que não dê tempo. Tomara que, antes, o

STF declare definitivamente a incompetência dessa empresa para praticar as multas.

Tenho aqui várias matérias de vários jornais da grande mídia mineira. Peço ao

câmera que dê um foco nessa matéria. Jornal “Hoje em Dia”, Belo Horizonte:

“BHTRANS multa um motorista a cada minuto”. Caderno “Minas”, página 26,

publicada no dia 15 de agosto. Temos outra: matéria do jornal “Estado de Minas”,
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caderno “Gerais” do dia 5/5/2009. Gostaria, mais uma vez, que nosso câmera focasse

aqui para que o telespectador possa também visualizar a matéria deste jornal. Sua

manchete diz: “Para a metade de BH multa é caça-níquel. 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”. Portanto, Sr.

Presidente, senhores e senhoras que nos assistem neste momento, essa é uma

realidade constatada pelo senso comum do belo-horizontino e das demais pessoas

que vêm do interior, muito bem lembradas por V. Exa. Não é só o belo-horizontino

que sofre com a ação desastrosa, com a atuação vexatória, vergonhosa de alguns

agentes da BHTRANS.

Quero, Sr. Presidente, trazer este fato não apenas por causa deste Deputado, nem

só devido ao fato que aconteceu ontem, cujas imagens, veiculadas pela televisão,

pelos jornais, pelas rádios, registraram a BHTRANS rebocando o veículo de uma

pessoa que veio trazer um deficiente físico para participar de determinada atividade.

Pergunto: será que um agente da BHTRANS não percebe quando é uma senhora de

idade que está dentro do veículo, uma pessoa idosa? Será que não percebe quando

é uma senhora que está grávida ou que está com uma criança novinha no colo? Será

que não percebe quando é uma pessoa com deficiência física? Por que será que

esses agentes não percebem tudo isso? Será porque a BHTRANS serve apenas

como máquina arrecadatória? Sr. Prefeito Márcio Lacerda, cabe ao senhor frear os

abusos.

Quero, mais uma vez, deixar claro que é possível fiscalizar o trânsito sem cometer

os abusos que a BHTRANS vem cometendo. Concordo com V. Exa., Deputado

Doutor Viana. V. Exa., como 1º-Vice-Presidente, este Deputado, como 3º-Secretário

desta Mesa, precisamos tomar medidas urgentes junto à Prefeitura para que o

Prefeito venha a regulamentar essa baía - que ainda não existe, mas precisa ser feita

- aqui, na Rua Rodrigues Caldas, porque é um absurdo, um descalabro, um

desrespeito com o Poder Legislativo Estadual. Vamos provocar nosso Presidente,

Deputado Alberto Pinto Coelho, porque na esfera do poder deve haver harmonia e

comunicação. O que não podemos permitir é que nós, Deputados, e especialmente

nós, que somos da Capital, assistamos de braços cruzados a atos de covardia desse
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tipo. O ato praticado pelos agentes da BHTRANS na data de ontem foi mais um

exemplo de covardia.

Deputado Doutor Viana, V. Exa. estava aqui comigo, numa sexta-feira em que este

Deputado era o único que estava presente, à noite, em seu gabinete, quando

rebocaram o caminhão do Sr. Vicente, que ficava estacionado ali, há mais de 20

anos, onde esse cidadão vendia água de coco para todos os que moravam perto da

Assembleia, que faziam caminhadas e que tinham costume de tomar água de coco

no caminhão do Sr. Vicente. Sr. Presidente, os agentes da BHTRANS chegaram e,

num gesto de covardia, numa falta de bom senso, de razoabilidade, numa atitude até

de descumprimento da lei, observaram alguns detalhes, porque a lei é fria. Cabe a

quem aplica a lei fazer as ponderações. Pasmem, senhores e senhoras que estão

nos acompanhando: pegaram esse caminhão, que ficava há 20 anos ao lado do

posto policial da Assembleia, num gesto de total ignorância e brutalidade, e

arrancaram-no. Quando chegaram à Avenida Barbacena, perto da sede da Cemig,

Deputado Doutor Viana, o caminhão virou apenas pedaços, desmoronou, porque era

velho, sem composição completa. Não sei por ordem de quem a BHTRANS veio aqui,

para realizar esse gesto de covardia.

Não é a primeira vez que isso acontece, Sr. Presidente. Tivemos a experiência de

ver isso acontecendo, como Deputado e relator da Comissão Especial das Multas

desta Casa, quando a Polícia Rodoviária Federal estava multando, em um contrato

milionário com uma empresa. Pasmem: essa empresa tinha como sócio nada mais

nada menos que o Sr. José Geraldo, ex-Deputado, conhecido como anão do

Orçamento. Era um dos que estavam por trás desse contrato milionário em que 33

radares nas rodovias federais multavam livremente. Quanto mais se multava, mais a

empresa vencedora da licitação arrecadava. Não podemos ficar aqui de braços

cruzados. A Assembleia não pode ficar inerte. Os Deputados têm de reagir. Sr.

Presidente, a melhor forma de reagir é buscar o que a lei nos faculta, nos permite no

tocante às nossas prerrogativas, que nos foram concedidas por esses cidadãos que

estão sendo aviltados, multados de forma covarde.

Além desse fato, Sr. Presidente, realizamos nesta Casa audiência pública. À época,

a BHTRANS, essa mesma máquina de fazer multas - é bom que o Sr. Prefeito Márcio
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Lacerda; talvez algum de seus assessores grave esse pronunciamento e leve até ele

-, com seus Fiscais, os quais atuavam sem uniforme, utilizava veículo

descaracterizado e abordava mães que carregavam crianças porque uma vizinha

havia pedido para que ela desse carona para o filho. Os agentes da BHTRANS

estavam fazendo “blitz”, interpretando que aquela mãe estaria fazendo transporte

irregular, para atender a fins que não eram respaldados na lei. Pergunto: uma mãe

cuja vizinha tem um filho que estuda na mesma escola que o próprio filho não pode

dar carona para essa criança? Sr. Presidente, o veículo estava totalmente regular e

obedecia ao limite de passageiros. No entanto, os agentes da BHTRANS,

demonstrando uma visão completamente míope da situação, interpretaram que a

mãe estava fazendo transporte clandestino.

Sr. Presidente, tive a oportunidade de perguntar ao cidadão, Gerente da BHTRANS,

que veio à audiência pública, se ele tinha feito algum curso para proceder à

abordagem de veículos e em qual academia de polícia ele havia treinado, já que os

funcionários da empresa estavam perseguindo veículos conduzidos por mães que

levavam crianças, fazendo essa abordagem sem o uniforme e utilizando um veículo

descaracterizado. Se um policial visse aquela cena, poderia perfeitamente pensar que

se tratava de um sequestro. Diante disso, com certeza o agente da BHTRANS

acabaria sofrendo uma ação mais vigorosa por parte de um agente de polícia.

Não é a primeira vez, não o primeiro fato. Também não se trata de fatos isolados.

Essa máquina de arrecadar multas, chamada BHTRANS, tem de ser freada, e há um

dispositivo, no Regimento Interno desta Casa, que nos permite fazer isso. A forma de

arrecadação de multas da BHTRANS passa pelo Detran, que é um órgão fiscalizado

por este Poder. Portanto, juntamente com o Deputado Weliton Prado, estamos

solicitando o trabalho da nossa Consultoria, composta de doutores em várias áreas

do direito e, portanto, competente para isso, a fim de formarmos, segundo o

Regimento Interno, uma Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar a

indústria das multas, com foco no Município de Belo Horizonte. Vamos investigar o

Detran e verificar a arrecadação que os Municípios obtêm com as multas, já que o

valor recolhido é dividido entre o Estado e o Município, embora a centralização da

arrecadação caiba ao Detran, que é o órgão estadual. Só assim poderemos conhecer
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a arrecadação de forma detalhada. É bom que o cidadão conheça esses números. A

média de arrecadação diária da BHTRANS é de R$231.968,91, sendo a sua

arrecadação mensal de R$7.000.000,00. Esses são os valores arrecadados pela

BHTRANS, com a famosa indústria das multas.

Sr. Presidente, há mais de quatro anos, quando abordávamos esse assunto desta

tribuna, alguns jornalistas achavam que estávamos exagerando e que essa era a

forma que tínhamos de buscar os holofotes e a publicidade, o que não é verdade.

Somos contra o abuso. Falo com muita propriedade sobre esse assunto, porque fui

policial do Batalhão de Trânsito, mas, mesmo com os meus 20 anos de idade,

quando comecei a atuar no referido Batalhão, tinha bom senso, respeitava as

pessoas de cabelos grisalhos, idosas, mulheres grávidas e deficientes físicos.

Ademais, adotava uma forma de abordar muito mais gentil, ponderada e equilibrada,

quando fazia uma fiscalização de trânsito.

Mais uma vez, quero me dirigir ao Sr. Márcio Lacerda, Prefeito desta cidade, onde

moro há 40 anos, para dizer que ele deveria sair da cadeira de Prefeito, muito

cômoda por sinal, e dar um pulinho à BHTRANS para conhecer os abusos. O senhor,

Prefeito Márcio Lacerda, também é responsável por esse abuso, já que é o

responsável maior pela condução do Município. Cabe-lhe tomar uma posição

imediata. Como já disse, vamos torcer para que os Ministros do STJ terminem a

votação da ação civil pública, impetrada pelo Ministério Público de Belo Horizonte,

sob a alegação de que a BHTRANS é uma sociedade anônima e, como tal, não pode

multar. Ela não foi criada por lei; foi registrada como empresa, portanto, não pode

multar.

Já encerrando as minhas palavras, o que vou dizer agora é para que o cidadão de

Belo Horizonte entenda o tamanho da voracidade ou da ousadia da BHTRANS.

Hoje, pela manhã, participei de reunião no Corpo de Bombeiros, e pasmem,

senhores, cidadãos que estão assistindo à TV Assembleia, que são pessoas comuns,

não são policiais, Deputados, Desembargadores, Promotores de Justiça, Coronéis: o

Coronel do Corpo de Bombeiros, que estava em uma viatura caracterizada, à porta

do Corpo de Bombeiros, em plena Avenida Álvares Cabral, foi multado pela

BHTRANS. Sr. Presidente, está aqui a cópia da multa. Gostaria, mais uma vez, que a
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nossa TV Assembleia focasse essa autuação, para que, quem sabe, o Sr. Prefeito

Márcio Lacerda acorde e compreenda que o abuso não é com o cidadão comum, é

cometido até com autoridades. Imaginem essa situação do Coronel, que é da ativa e

estava com veículo caracterizado, em que estava escrito “Corpo de Bombeiros”. Está

aqui, Sr. Presidente: o proprietário é o Corpo de Bombeiros; é um veículo oficial de

placa HMH 4608, um Fiat Siena. A data da infração foi 18/8/2009, às 15h55min, na

Avenida Álvares Cabral, nº 45. Esses dados são para que o cidadão de Belo

Horizonte confira e veja o que está nesse endereço. Lá está localizado, João Carlos

Amaral, meu caro amigo e jornalista, o quartel do Corpo de Bombeiros, o chamado

Comando Operacional de Bombeiros - COB. A viatura era oficial, Deputado Otaviano.

Se estão multando viatura oficial do Corpo de Bombeiros, que tem poder de polícia,

imaginem o que fazem com o cidadão, que não tem vez nem voz. Não podemos ficar

inertes, de braços cruzados, Sr. Presidente. Quero contar com o apoio de V. Exa.,

que também vem brigando, vem defendendo, desta tribuna, o cidadão. Os abusos

precisam acabar. Os agentes da BHTRANS não estão acima da lei. Na aplicação da

lei, usa-se também bom senso.

Fiz questão, Sr. Presidente, de buscar informação preciosa para o cidadão que está

nos acompanhando, neste momento, das galerias; pasmem, senhoras e senhores: a

nova Lei de Tóxicos, a Lei nº 11.343, em seu art. 28, diz o seguinte: “Art. 28 - Quem

adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo

pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou

regulamentar será submetido às seguintes penas: I - advertência sobre os efeitos das

drogas”. Mais adiante, no § 6º desse mesmo artigo, está determinado: “§ 6º - Para

garantia do cumprimento das medidas educativas a que se refere o ‘caput’, nos

incisos I, II e III, a que injustificadamente se recuse o agente, poderá o Juiz submetê-

lo, sucessivamente a: I - admoestação verbal”. Para o crime de uso de drogas, o Juiz

utiliza a admoestação verbal. Entretanto, para os agentes da BHTRANS, não existe

advertência, não existe admoestação verbal para o condutor do veículo.

Concluindo, Sr. Presidente, não existe bom senso. Até na Lei de Tóxicos, o Juiz

admoesta, ou seja, chama o cidadão e o adverte. Mas, quando se trata de multa de

trânsito, isso não acontece. O recurso, neste momento, é abrirmos comissão
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parlamentar de inquérito para apurar a arrecadação do Detran com as multas, com

enfoque em Belo Horizonte. Faremos isso com o Deputado Weliton Prado.

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, todos os que

nos acompanham na Casa do povo mineiro ou que nos assistem pela TV Assembleia,

boa tarde. Gostaria inicialmente de trazer ao conhecimento desta Casa e do povo

mineiro a importância de uma solenidade da qual acabei de participar no Palácio da

Liberdade. O Governador de Minas vem fazendo um trabalho exemplar, não só diante

da história do Estado, marcando de maneira diferenciada o seu governo, como um

governo da parceria, da interação e integração com todos os Municípios que

compõem o Estado. Aí, não é apenas um exemplo na nossa história, como eu dizia,

mas um exemplo para o Brasil, país de dimensões continentais, com enormes

desigualdades e as mais terríveis dificuldades.

Fui Vereador e Prefeito e sei como é difícil gerir um Município. E vejam que fui

Prefeito de uma das maiores cidades de Minas, minha querida Divinópolis, Município

com grande capacidade de enfrentar seus problemas, uma tradição e uma história de

muito trabalho e muita luta, como é próprio do povo mineiro - um povo aguerrido,

trabalhador e lutador. Mas, ainda que tenha sido Prefeito de uma das maiores

cidades de Minas, ali também senti as dificuldades que enfrenta o Prefeito. Hoje,

como Deputado, frequentando mais de uma centena de Municípios, sei da luta que

um Prefeito trava para enfrentar os problemas do dia a dia do Município.

Isso porque vivemos em um País onde a distribuição dos impostos é perversa.

Pagar imposto, todos pagam. Tem gente que ainda não compreendeu isso e acha

que só quem paga é a grande empresa ou o grupo corporativo, que paga muito ao

final do mês. Não; quem paga é cada cidadão ao comprar uma caixinha de fósforos

ou um carro importado. Comprou, tem imposto embutido. Mas, apesar de todos

pagarem, poucos recebem o benefício de volta. Em alguns Municípios, sobra um

pouquinho de dinheiro e às vezes dá até para pagar um prêmio para o servidor, mas
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a maioria não tem dinheiro para pagar sequer o 13º salário. O Estado também tem

dificuldades. Já para o governo federal sempre sobra. Isso porque o dinheiro é mal

distribuído e fica acumulado com o governo federal.

Mas eu ia dizendo que nosso Governador faz uma administração exemplar para o

Brasil, porque é importante que na gestão pública haja solidariedade, haja a

preocupação de distribuir e de levar a todos o que é de todos. E o governo de Minas

tem tido essa tradição. Não governa só para os companheiros, para a

companheirada. É um governo que sempre estabelece metas para todos os mineiros:

levar para 100% dos Municípios mineiros asfalto, telefonia móvel - como fez -, o

Programa Saúde da Família, ao menos uma biblioteca e assim por diante. E hoje,

como eu dizia, testemunhei mais um episódio importante. Quando Prefeito,

testemunhei também a luta dos Prefeitos para se organizarem em associações

microrregionais. Em Divinópolis, no Vale do Itapecerica, temos a Associação

Microrregional do Vale do Itapecirica - Anvi -, e as outras partes do Estado têm a sua

associação microrregional, em que se reúnem 10, 20, 30 ou, normalmente, mais de

30 Prefeituras. Todas elas existem há mais de duas décadas; é uma maneira de os

Municípios se unirem para enfrentar problemas, como recuperar estradas, organizar

algumas ações na área de saúde etc. A última vez que o governo do Estado repassou

algum dinheiro, algum benefício ou alguma ajuda para essas associações

microrregionais foi há 15 anos. Mas hoje o Governador Aécio Neves assinou e

autorizou a liberação de R$40.000.000,00, atendendo a todas as 45 associações

microrregionais.

O recurso foi de R$800.000,00 para cada uma, pago à vista, disponibilizado de

imediato, para essas associações microrregionais atuarem em benefício daquela

microrregião; seja para comprar um maquinário para ser usado em conjunto, seja

para desenvolver um programa de modernização administrativa em conjunto com os

demais Prefeitos; enfim, para melhorar a vida de todos os cidadãos. Aí alcança todos

os 853 Municípios de Minas Gerais, não deixa ninguém de fora.

Essa é uma maneira de governar que deve ser seguida como exemplo no Brasil.

Por isso disse que Aécio Neves está fazendo um governo exemplar, sem perseguição

nem privilégios políticos e com resultados. Estamos vivendo um momento de crise,
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em que os Prefeitos estão desesperados com a queda da arrecadação. O FPM, que

seria a maneira de o governo federal distribuir os bilhões e bilhões, mais de 1 trilhão

que arrecada, vai diminuindo. A receita geral do governo federal está aumentando,

mas o que divide com os Municípios está diminuindo. O governo federal reduziu o IPI

dos automóveis, e o FPM é justamente o IPI distribuído com os Municípios. Não estou

dizendo que agiu errado, ao diminuir o IPI, mas ele deveria ter compensado os

Municípios. Ao reduzir o IPI, mais carros foram vendidos, e o governo federal

arrecadou mais, porque carro paga outros impostos, como Cofins e outras

contribuições que não são divididas com os Municípios. Essas contribuições

aumentaram muito.

Então há uma falta de solidariedade. O governo federal puxa tudo para ele e não

distribui de maneira igual, para todos. O PAC, por exemplo, não vai para todos. Não

existe um programa que vá para todos. Alguém pode citar a merenda escolar ou o

Fundeb, mas são programas constitucionais, não são um favor, são regras do jogo.

Mesmo assim a distribuição não alcança o mínimo necessário para as crianças terem

merenda, educação e saúde pública adequadas. Fica dinheiro acumulado, que não é

utilizado adequadamente.

Em Minas Gerais, isso não ocorre. Não se trata de fazer um discurso só para

defender ou valorizar o Governador Aécio. Trata-se de nós, mineiros, mostrarmos

isso para o Brasil. Quando queremos que Aécio Neves seja Presidente da República

e governe o Brasil, não se trata de bairrismo, só porque ele é mineiro. Trata-se de

amor ao País, de querer quem está se mostrando mais preparado, quem faz uma

gestão democrática, de resultados e eficiente. Tudo isso no meio de uma crise,

quando a arrecadação está caindo, inclusive a arrecadação de impostos do Estado

de Minas Gerais. Até o mês passado, a arrecadação já havia caído

R$1.650.000.000,00 e, até o final do ano, poderá cair em torno de

R$2.000.000.000,00.

Mas o governo foi eficiente, pois, em vez de gastar de qualquer maneira, organiza-

se de forma séria e consegue atuar em parceria com os demais Municípios,

desenvolvendo programas importantes, como o Pro-Hosp. Ontem, nesta tribuna,

disse que fui a São João del-Rei lutar, por meio de uma audiência pública na
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Comissão de Saúde, para que essa cidade seja elevada à condição de sede de

macrorregião de saúde. Assim, receberá mais recursos do Pro-Hosp e poderá

melhorar a Santa Casa de Misericórdia de São João del-Rei e o Hospital Nossa

Senhora das Mercês. Isso é importante, assim como o Pro-Hosp está auxiliando o

Hospital São João de Deus, em Divinópolis, que já poderá comprar equipamentos

com os recursos do Pro-Hosp para sua ampliação. Isso está sendo feito com a luta da

comunidade, com o trabalho do próprio hospital, que luta com muita seriedade, pois

tem uma gestão eficiente.

Então se trata de uma parceria. Antes do governo Aécio Neves, não havia Pro-

Hosp, apoio aos hospitais filantrópicos. Isso passou a existir neste governo. Além de

fazer esses programas, o Governador encontra meios de ajudar as associações

microrregionais e os Municípios.

Como, por exemplo, num convênio que deveremos assinar com o Prefeito de

Divinópolis ainda esta semana, para o início das obras de um grande hospital público

na cidade, para atender bem o seu povo e o da região Centro-Oeste mineira, que

hoje vive uma defasagem de leitos, um drama por não haver vagas para internações.

O pronto-socorro que construí em Divinópolis, quando era Prefeito, está virando

hospital. O paciente deveria ficar ali para observação, mas, quando o caso é mais

complicado e ele não pode ter alta e ir para casa, não há vaga para ele no hospital.

Então, ele fica no pronto-socorro como se ali fosse hospital, trazendo transtorno para

a qualidade do atendimento e para a rotina dessa unidade, criada com o objetivo de

fazer o primeiro atendimento, o chamado atendimento de urgência, o pronto

atendimento. Mas o nosso Governador atendeu nosso pedido, e esse convênio será

assinado de imediato.

Ao mesmo tempo, preocupa-nos muito a necessidade de continuarmos fazendo

investimentos na área rodoviária. Nós, que há poucos dias discutimos o assunto na

Assembleia, cobrando e procurando solução para melhorar a 050, questionando o

fato de o pedágio já estar sendo cobrado. Queremos obras para melhorar mais

rapidamente as condições de trafegabilidade da rodovia. Fazemos o nosso papel,

cobrando melhorias que venham da empresa que assumiu essa parceria público-

privada.
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Tivemos a alegria de, na audiência, receber do Secretário de Obras o comunicado

de que o próprio Governador lhe ligou, após um telefonema nosso, em que

expusemos ao Governador a preocupação e o anseio da comunidade. E ele mostrou

estar sempre atento, querendo resolver os problemas que lhe são apresentados. O

Secretário disse a todos os presentes à audiência que estava autorizada, de imediato,

a elaboração do projeto de asfaltamento entre São Sebastião do Oeste e Divinópolis,

para resolver o gargalo criado pelo pedágio.

Ao mesmo tempo, estamos fazendo um apelo, e aproveito para dizer que vamos

fortalecê-lo agora, com o apoio dos Prefeitos e Vereadores da região, para o

asfaltamento do trecho localizado entre Pitangui e Papagaios.

Presidente Deputado Doutor Viana e prezado amigo Deputado Getúlio Neiva, duas

grandes lideranças que conhecem os percalços da vida pública, com o que direi aqui,

com a experiência e a vivência que têm, os senhores se lembrarão de um tempo que,

felizmente, é passado na vida pública mineira. Obra iniciada e inacabada, asfalto

iniciado sem planejamento e inacabado. Não me delongarei dizendo qual era o

Governador à época, o certo é que iniciaram um asfaltamento entre Pitangui e

Papagaios, começando em Papagaios, há aproximadamente 20 anos. Começou uma

novela danada, e o asfalto foi iniciado. Passei por ele semana passada, e uma boa

parte já tem que ser toda refeita, pois está destruída.

O asfalto acaba na metade do caminho - nem mesmo num povoado. A partir daí

tem-se mais cerca de 20km de estrada de chão, numa região que liga a 040 à 262,

que liga a região central do Estado com o Centro-Oeste, o caminho em direção a São

Paulo. Obviamente, Papagaios, como uma das cidades que têm grande produção de

pedra ardósia - assim como Maravilhas, Fortuna de Minas e outras cidades -, precisa

dessa integração, desse corredor. São os “links” rodoviários, ligações rodoviárias.

Não é um benefício para uma só cidade, mas para uma região inteira. E a obra está

inacabada.

Conversei com o Mário, Prefeito de Papagaios, nosso companheiro do PSDB; hoje,

recebi o Vereador Alexandre, Presidente da Câmara de Pitangui, jovem líder; e

entregaremos um pedido ao Prof. Anastasia, Vice-Governador, que estará

inaugurando uma nova subestação da Cemig em Papagaios, um investimento
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importantíssimo, porque a cidade estava com a capacidade de crescimento das suas

indústrias de produção de pedras e outras possibilidades de atrair empresas

esgotadas.

O Governador Aécio Neves fez construir ali uma subestação que melhorará as

possibilidades de Papagaios e da região. Batemos palmas para ele e lhe

agradecemos. Aliás, a este governo, já podemos fazer um novo pedido. Solicitamos-

lhe a conclusão do asfalto entre Papagaios e Pitangui. Na última vez em que foi a

Divinópolis, pedimos isso ao Governador, que autorizou a contratação de uma

empresa para fazer o projeto da conclusão da obra. Nesta semana, soube do DER

que o projeto está sendo concluído.

Estamos lá com algo inacabado há aproximadamente 20 anos, e agora chegou um

governo que, além de fazer, está concluindo obras que tinham sido deixadas

inacabadas por outro governante, e estavam assim até hoje. Atendendo a um pedido

nosso, o projeto... Aliás, o Prefeito Mário sabe disso, assim como as lideranças. O

Marcílio, ex-Vice-Prefeito de Pitangui, foi comigo até o Governador para pedir essa

obra. O Governador disse: “Farei o projeto, mas preciso ver quanto custará terminar

essa obra”. É um Governador sério e não sai dizendo que autorizará sem ter nas

mãos o valor, o preço da obra. Só conseguimos saber o valor quando se elabora o

projeto. Então, mandou elaborá-lo.

Quero informar à nossa região de Pitangui e de Papagaios que o projeto está

pronto. Faremos um apelo ao Governador, na pessoa do Vice-Governador, que

estará na região neste final de semana, para concluir a obra.

Portanto, Sr. Presidente, falo em nome do povo do Centro-Oeste mineiro. Temos

muito o que agradecer ao Governador. Não queremos ver o Governador como

Presidente da República porque é do PSDB, meu partido, ou é mineiro, mas, sim,

porque chegou a hora de o Brasil ter um grande estadista, um homem preparado,

com uma visão de desenvolvimento e, acima de tudo, grande espírito democrático

para dirigir todos nós, brasileiros. 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
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orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Caro Presidente, Deputados e Deputadas,

telespectadores, inicialmente gostaria de manifestar a minha alegria por estar

recebendo hoje, no meu gabinete, um grande advogado, um advogado de estirpe,

administrativista, homem que entende de legislação constitucional e administrativa e

que nos ajuda muito em Novo Cruzeiro, que é uma comarca importante. Daqui a

pouco estarei com o Dr. Quintino e a D. Nina, que estão no meu gabinete. Quero

agradecer ao Júnior a presença, ele que é Diretor de escola em Padre Paraíso e

esteve conosco ainda há pouco.

Sr. Presidente, gostaria de lembrar a todos que a solenidade de hoje, às 11 horas,

no Palácio da Liberdade, veio resolver um problema grave dos nossos Prefeitos, de

todos os Prefeitos de Minas Gerais, especialmente os de cidades menores. Era um

apelo antigo que fazíamos nesta Casa. No congresso da AMM, o Governador

anunciou que hoje libera R$800.000,00 para cada associação microrregional do

Estado, para reequipamento, reestruturação e contratação de técnicos para a feitura

de projetos.

Na semana passada, caro Deputado Domingos Sávio, eu falava exatamente sobre

esse aspecto. Só no lado direito da Rio-Bahia, nos Vales do Mucuri e do

Jequitinhonha, perdemos R$14.500.000,00 de recursos do PAC por falta de projetos.

Veio em boa hora essa decisão do Governador de destinar recursos para as

associações microrregionais do Estado. Aliás, na minha região, temos quatro: Amaje,

Ameje, Ambaje e Amuc. São R$4.000.000,00 destinados às associações da minha

área, para darem suporte aos Prefeitos na elaboração de projetos, a fim de se

habilitarem à liberação de recursos. Veio em boa hora, mais ainda se levarmos em

conta a questão das emendas parlamentares. Hoje não adianta pôr dinheiro no

Orçamento para a maioria dos Prefeitos com quem trabalho, porque não o retirarão,

já que não têm capacidade instalada para gerar os projetos. Portanto, aqueles

recursos servirão também ao aproveitamento das emendas parlamentares.

Resolveremos esse problema.

Gostaria de comentar, Sr. Presidente, que, na segunda-feira passada, houve uma

reunião na minha cidade de Teófilo Otôni para o lançamento da segunda etapa do
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Luz para Todos. Mais uma vez, tentaram mentir dizendo que é obra do governo

federal. É claro que tive de assumir, até falando pelo telefone com uma emissora de

rádio local, que tive a honra de coordenar naquela região o Luz para Todos e que

sabia dos detalhes do convênio.

O convênio da primeira etapa foi feito para atender os pedidos de ligações de

propriedades rurais, e não, de casas. No entanto, a política fez com que se

anunciasse que seriam atendidas 10, 15 casas por propriedade rural. O recurso

acabou, e a Cemig ultrapassou a meta.

Portanto, é preciso fazer uma distinção: trata-se de um programa do governo

federal, mas 75% do dinheiro da primeira etapa do Programa Luz para Todos foi

colocado pela Cemig, pelo governo de Minas Gerais. Na segunda etapa, embora seja

um programa federal em convênio com os Estados, a Cemig, juntamente com o

governo do Estado, está entrando com 64% dos recursos, e o restante fica para o

governo federal. Mesmo assim, essa segunda etapa não será suficiente para atender

toda a necessidade do Estado. Em determinado momento, anunciaram que haveria

luz em todos os casebres do Estado de Minas Gerais, em qualquer casa da zona

rural. Com isso, criou-se uma expectativa maior que a do projeto inicial, cujo objetivo

era ligar propriedades rurais - apenas uma ligação por propriedade, e não, cinco, seis

ou dez. A partir daí, criou-se uma especulação e, ao mesmo tempo, uma expectativa

muito grande da população rural. Esse programa é excelente; realmente, é um

magnífico programa.

A partir de 2004, quando se encerraram as inscrições, muita gente começou a

construir casas nas propriedades rurais - não sítios para descanso, mas casas de

trabalhadores. Assim, a demanda aumentou muito, fazendo com que o Luz para

Todos tivesse uma segunda etapa. A Cemig cumpriu a primeira etapa com o que

estava no contrato, chegando a ultrapassar o previsto. A segunda etapa começa

agora, mas mesmo assim não atenderá toda a demanda. É preciso começarmos a

trabalhar desde já, exigindo que o governo federal faça convênio com a Cemig para

que tenhamos a terceira etapa, pois somente com ela conseguiremos finalizar o

trabalho do Luz para Todos.

Deputado Domingos Sávio, na última terça-feira, recebemos, em Teófilo Otôni, a
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visita do Sr. Gilman Viana, Secretário de Estado de Agricultura, na inauguração de

mais uma belíssima exposição agropecuária feita pela cooperativa de laticínios da

cidade, com animais da melhor espécie - realmente, a qualidade do rebanho é

invejável. No ato de abertura da exposição, tivemos mais três acontecimentos.

Levamos conosco o Sr. Tércio Luiz Tavares Pascoal, Superintendente do Banco do

Brasil em Minas Gerais, filho da D. Preciosa, da nossa região. Ele foi até lá para

resolver um problema dos pecuaristas e da cooperativa, porque houve um

endividamento em função da queda do preço do leite, e a cooperativa foi obrigada a

buscar recursos no mercado a juros de 3,5% ao mês. Diante disso, Tércio resolveu os

débitos que existiam no Banco do Brasil, juntando-os em um só pacote. Ele também

reduziu os juros pela metade e aumentou o prazo para pagamento, passando-o para

60 parcelas, o que resolveu em parte o problema da nossa cooperativa de leite.

Amanhã, quinta-feira, haverá outra reunião com ele para tentarem reduzir a

burocracia do Banco, permitindo aos fazendeiros e produtores rurais buscarem

recursos para sair dessa situação difícil criada pela crise internacional, que está

sendo parcialmente resolvida nos grandes centros e nas áreas industriais. Porém, no

interior, a crise permanece forte, tanto quanto estava em janeiro deste ano. Dessa

forma, há necessidade de um investimento um pouco maior do governo. O

Superintendente do Banco do Brasil, que é filho da região, foi para Teófilo Otôni

resolver esse assunto, e acredito que chegaremos a um bom resultado, a um

entendimento.

É importante falar ainda de outro importante acontecimento. Chegamos à reta final

de um projeto pelo qual já estamos trabalhando há mais de dois anos. Refiro-me ao

projeto de criação do centro de convenções de Teófilo Otôni, cidade polo que é a

maior do Nordeste mineiro, que abrange o Mucuri, o Jequitinhonha e parte do Norte

de Minas. Na direção da Bahia, é a última grande cidade, onde acontecem todos os

grandes eventos. Porém ainda não tínhamos lá um centro de convenções.

Então, a Codemig, com a intermediação, a ajuda do pai do Governador, que nos

auxiliou no encaminhamento do projeto, e do Júlio Laender, ex-Prefeito de Belo

Horizonte, que foi o mediador na nossa conversa com a Prefeitura, possibilitou isso.

Infelizmente não consigo ter diálogo com a Prefeitura da nossa cidade; então,



____________________________________________________________________________
944

nomeamos o Dr. Júlio Laender para intermediar as conversações. Portanto, os

recursos já foram alocados pela Codemig, e o projeto está pronto. Como a Prefeitura

não tinha um local para doar, onde pudesse ser instalado o centro de convenções,

acertamos com a Cooperativa de Laticínios, que ofereceu o parque de exposições,

um espaço grande, onde será construído um grande centro de convenções, com

estacionamento para 1.400 carros. Já foi feito um protocolo. Temos ainda alguns

problemas de transferência de imóvel, porque o DER terá de ceder um pedaço de

terreno para a Cooperativa, que doará grande parte do terreno para a Codemig. Sem

necessidade da Prefeitura, estamos realizando lá o grande projeto do Centro de

Convenções de Teófilo Otôni.

Algumas coisas avançaram, e ficamos felizes em poder afirmar que Teófilo Otôni

tem andado. Apesar de haver problemas locais, temos andado muito. É bom lembrar

que, só na área da saúde, investimos R$39.000.000,00, nos últimos três anos; na

área de saneamento básico, R$120.000.000,00, nos últimos quatros anos, com obras

em andamento, uma estação de tratamento de esgoto fantástica para uma cidade de

130 mil habitantes. Há também uma barragem de água com 38m de altura,

inundando uma área de 161km2. Até um assentamento está sendo construído pela

Copasa, para abrigar as pessoas desalojadas das suas terras. Então Teófilo Otôni

está vivendo um momento muito bom, apesar de termos problemas internos na

cidade.

Mas assusta-me, Sr. Presidente, o fato de ser recriada em minha cidade, num

momento em que dissemos que o Luz para Todos iria fazer de graça todas as

ligações, a taxa de iluminação, que já havia sido extinta, exatamente porque o Luz

para Todos iria cobrir todas as despesas com extensões de rede elétrica. A taxa de

iluminação pública foi importante no passado. Fui Prefeito de 1983 a 1988 e lembro-

me de que eletrifiquei 1.500 fazendas e 12 Distritos, em meu Município, os quais não

tinham luz. Os Prefeitos que vieram depois de mim também fizeram extensões de

rede elétrica com a taxa de iluminação pública. No meu segundo mandato, de 2001 a

2004, fiz mais mil e tantas ligações de fazendas, de propriedades rurais. À época foi

benéfica, mas, no momento em que entrou o Luz para Todos prometendo iluminar as

casas urbanas e rurais, os Vereadores entenderam que deveriam acabar com essa
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taxa. E agora é recriada a taxa de iluminação pública. Lá o governo é PT, que tenta

recriar uma taxa que foi eliminada. Em nível nacional, a CPMF, que os congressistas

derrubaram porque era desnecessária, pois foi criada para a saúde mas era usada

até para comprar papel higiênico para o Palácio do Planalto, foi eliminada, mas agora

veio com o nome de CSS.

Quem acompanha a política e a economia do País sabe muito bem que o

crescimento da arrecadação federal foi fantástica. O próprio Domingos Sávio estava

falando ainda há pouco sobre isso. Houve um crescimento fantástico da receita

pública federal. No final do mês passado, antes mesmo de terminar o ano, a

arrecadação chegou a R$700.000.000.000,00, e chegará a mais de

R$1.000.000.000.000,00 este ano. Proporcionalmente, as Prefeituras também tiveram

um aumento da arrecadação. No meu Município, Teófilo Otôni, o aumento da

arrecadação foi superior a 50%, de 2004, quando deixei a Prefeitura, para cá. A partir

de 2005, começou a crescer substancialmente. Agora a Prefeitura queixa-se e recria

uma taxa que havia sido extinta, e prejudica a população, que terá de pagar mais um

tributo, considerando-se dificuldades financeiras. Ora, que dificuldades financeiras?

Na verdade, o que há em Teófilo Otôni é um gigantismo da máquina pública

inconcebível. Trabalhava com 2.006 funcionários e hoje temos mais de 3.100. Em

quatro anos e meio, o número de empregados aumentou em 50%. Na verdade, não

são trabalhadores, mas pessoas em cargo de confiança para fazer a política, para

movimentar.

Da mesma forma, Sr. Presidente, comentava aqui, no ano passado, que, após

deixar o cargo de Deputado Federal, em 1995, voltei a Brasília, 10 anos depois, e

tomei um susto! Todos os Ministérios construíram anexo do mesmo tamanho do

Ministério anterior; todos os estacionamentos foram triplicados para abrigar a

companheirada, porque todos têm carro hoje. Houve, pois, aparelhamento do Estado,

e não sei se isso é importante para o Brasil.

O nosso partido, o PMDB, dá suporte ao governo Lula, mas o Choque de Gestão

também precisa ser feito em Brasília. Por isso não tenho preocupação alguma em

relação à questão partidária. Deus queira que aconteça o que sonhamos. Estamos

caminhando para a possibilidade de o nosso Governador ser candidato à Presidência
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da República. Em qualquer circunstância, se pudermos, trabalharemos para que

todos os partidos políticos se juntem, em Minas Gerais, para dar ao Aécio Neves a

oportunidade de chegar à Presidência. O que tem sido feito neste Estado é invejável!

Minas virou laboratório não apenas para outros Estados, que vêm aqui aprender

como se faz choque de gestão, mas também para outros países que já nos visitaram.

Minas foi o único Estado brasileiro que conseguiu recursos dos bancos internacionais

sem ter de pagar contrapartida. Por quê? Por causa da eficácia, da eficiência, da

qualidade do serviço público que tem sido implantado. Temos problemas? Temos.

Mas são problemas decorrentes de lei federal. Por exemplo, temos problemas

salariais graves para resolver, mas existe um negócio chamado Lei de

Responsabilidade Fiscal. Lembro-me de que, há três anos, o Governador Aécio

Neves pediu ao Lula para flexibilizar um pouquinho essa lei, para que houvesse

aumento real de salário. Na reunião de hoje, realizada no Palácio da Liberdade, às 11

horas, tivemos bela surpresa. O Governador anunciou que, no dia 7 de outubro,

pagará aos 290 mil servidores públicos R$320.000.000,00 referentes ao seu

desempenho. É uma ideia muito boa. Lembro-me de que, quando fui Prefeito pela

primeira vez, em 1983, criei um sistema em que nosso funcionário poderia ser

indicado pelo seu chefe para receber mais 10%, 20%, 30%, dependendo do seu

desempenho. É muito importante pensar em desempenho. Esse exemplo tem sido

dado.

Minha preocupação hoje é que tenhamos juízo para não nos afastarmos uns dos

outros aqui, em Minas Gerais, para que os partidos se entendam. Ainda hoje, ao me

aproximar do Governador, disse-lhe: “Não tire férias ou licença em novembro, tire-as

logo, vá para o Sul, para o Paraná ou para Santa Catarina, viaje para a Bahia, mostre

como foi feito o seu projeto de governo em Minas. Tenho a certeza de que, se o

senhor viajar 30 dias, as pesquisas serão alteradas de tal forma que o José Serra

correrá”. É o que queremos. Estamos torcendo. O Serra tem enorme vantagem. Ele

está nas pesquisas porque foi candidato, os holofotes estavam em cima dele, seu

nome está fixado na mente da maioria dos brasileiros. Mas ele não consegue fazer a

chegada. No momento da chegada, ele perde o fôlego. Com o Aécio, é o contrário. À

medida que permitirmos que ande pelo Brasil, ele crescerá, crescerá, crescerá.
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Certamente teremos condições de ter um Presidente da República mineiro.

Desenvolvo esse raciocínio para mostrar, de forma clara, que, apesar de estarmos

trabalhando juntos com o PMDB, desde a eleição passada, coligados que somos

aqui, para Deputado Estadual e, no âmbito federal, dando suporte ao governo Lula, é

preciso voltar a fixar o discurso pós-Lula. O que acontecerá com o Brasil depois do

Lula? Quem pode preencher com competência a vaga de Presidente da República?

Um aventureiro qualquer? Um verde, um amarelo, um cor de rosa? Quem será que

poderá, realmente, conduzir nosso país? Estou convencido, Sr. Presidente, de que,

de todos os pré-candidatos, de todos os nomes colocados em pauta até hoje, o

Governador de Minas tem as melhores condições e qualidades para exercer a

Presidência da República em nome do Brasil, especialmente agora, quando se

discute a questão do pré-sal. O Brasil estava anestesiado em relação à repartição dos

“royalties” do petróleo. Ninguém nem ouvia falar nesse assunto. Poucas cidades de

poucos Estados muito ricas, e a maioria dos Municípios brasileiros muito pobres.

Essa distribuição de recursos feita agora pelo Governador para associações

microrregionais de Municípios mostra de forma clara que ele tem um espírito

municipalista. Lembro-me de debates muito fortes que fizemos aqui em 2007. O

Deputado Domingos Sávio participou desses debates com a questão da rediscussão

do nosso sistema federativo. Há absoluta necessidade de se enxergar que não é

possível governar um País onde todas as coisas acontecem no Município, mas o

governo federal fica com 70% de toda a receita de tributos do País. Não há

possibilidade de continuarmos entendendo - e esse discurso é velho. Lembro-me de

que, na década de 80, quando fui Prefeito pela primeira vez, já dizia que uma obra

federal custa duas vezes mais que uma estadual, que, por sua vez, custa 50% a mais

que uma obra municipal. Há que municipalizar. Falei aqui extensivamente sobre a

reforma agrária, por exemplo, que se transformou em uma indústria. O governo injeta

dinheiro no MST para invadir terra dos outros, quando, na verdade, quando operei o

Banco da Terra, fiz seis assentamentos em apenas um ano. Com esse Banco, o

Prefeito faz a reforma agrária no seu Município sem precisar desse mundo de gente

do MST viajando pelo País afora à custa do governo, para fazer a intranquilidade

social, especialmente na área mais produtiva que temos: o campo brasileiro. Ora,
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quem suporta e dá sustentação ao Brasil são as “commodities” do agronegócio, e

estamos criando intranquilidade nessa área. O discurso de hoje terá que prevalecer

na era pós-Lula: o discurso da municipalização das ações e dos recursos, o que

significa a redução da dependência do Estado e do Município em relação ao governo

federal, o reconhecimento pleno e efetivo de que o Município é parte da federação a

partir de 2008, da nova Constituição. Isso precisa ser, de fato, colocado em números

e recursos financeiros.

Encerrarei, Sr. Presidente, dizendo que sou municipalista e que acredito que o País

precisa ter um Presidente da República municipalista que não faça com que os

Prefeitos do nosso Estado continuem a pedir esmola ao governo do Estado,

especialmente ao governo federal, porque sua receita foi restringida. Há pouco o

Deputado Domingos Sávio comentava a respeito da queda da FPM.

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Nobre Deputado Getúlio Neiva, apesar

do bom discurso que está fazendo, V. Exa. já ultrapassou quase 5 minutos.

O Deputado Getúlio Neiva (concluindo) - Muito obrigado, Sr. Presidente, encerrarei

em 1 minuto. Quero dizer apenas um número. Se reduzirmos a Cofins de 9% para

3,1%, substitui-se toda a isenção de IPI, não sacrificando nenhuma Prefeitura e

nenhum Estado. O Município é sacrificado na redução da sua receita em função da

redução do IPI. O Estado, por sua vez, é penalizado duas vezes, porque se reduz a

arrecadação do Estado e, ao mesmo tempo, a redução do ICMS em função da crise

causa impacto. Isso porque o ICMS é cobrado depois da aplicação do IPI. Então,

esse é o grande drama que vivemos hoje. Tenho certeza de que, Sr. Presidente,

havemos de ter nesta Casa muitos pronunciamentos e muitas discussões a respeito

desses temas maiores do nosso País e do nosso Estado para buscar a melhora das

condições de vida do nosso povo, especialmente o mais pobre.

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 17, 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-
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se a reunião.

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 8/9/2009

Às 9h31min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Delvito Alves, Padre João, Ronaldo Magalhães e Sebastião Costa, 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 3.664, 3.671 e 3.677/2009 (Deputado

Gilberto Abramo); 3.668 e 3.678/2009 (Deputado Delvito Alves); 3.663, 3.669 e

3.673/2009 (Deputado Ronaldo Magalhães); 3.667, 3.670, 3.672 e 3.674/2009

(Deputado Sebastião Costa); 3.662, 3.675 e 3.676/2009 (Deputado Chico Uejo);

3.665/2009 (Deputado Padre João) e 3.666/2009 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva). A

Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Wilton Ribeiro de

Sales, Presidente da Associação de Criminalística da Polícia Civil de Minas Gerais -

Acemg -, Valmei José de Almeida, Vice-Presidente da Acemg, e Sergio Márcio Costa

Ribeiro, Diretor do Instituto de Criminalística da Polícia Civil de Minas Gerais, que são

convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, na condição de autor do

requerimento que motivou a presença dos convidados, tece suas considerações

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

conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos

ordinários da reunião e 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 Fábio Avelar

(substituindo o Deputado Sebastião Costa, por indicação da Liderança do BPS). São

convertidos em diligência às Secretarias de Estado de Cultura e de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana, respectivamente, os Projetos de Lei nºs 3.546 e
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3.252/2009 (relator: Deputado Padre João) e à Secretaria de Estado de Planejamento

e Gestão os Projetos de Lei nºs 3.630/2009 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva) e

3.654/2009 (relator: Deputado Ronaldo Magalhães). Após discussão e votação, são

aprovados, no 1º turno, cada um por sua vez, os pareceres pela constitucionalidade,

legalidade e juridicidade do Projeto de Lei Complementar nº 53/2009 com as

Emendas nºs 1 a 12 (relator: Deputado Delvito Alves) e dos Projetos de Lei nºs

3.586/2009 (relator: Deputado Padre João); e 3.595/2009 (relator: Deputado Dalmo

Ribeiro Silva). Após discussão e votação, é aprovado, no 1º turno, o parecer pela

inconstitucionalidade, ilegalidade e antijuridicidade do Projeto de Lei nº 3.475/2009

(relator: Deputado Ronaldo Magalhães, em virtude de redistribuição). Na fase de

discussão do parecer do relator, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que conclui pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 3.501/2009 com as

Emendas nºs 1 e 2, no 1º turno, é deferido o pedido de vista do Deputado Padre

João. O Projeto de Lei nº 3.537/2009 é retirado de pauta, atendendo a requerimento

do Deputado Ronaldo Magalhães, aprovado pela Comissão. Passa-se à 2ª Fase da

2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições

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

em turno único, cada um por sua vez, os pareceres pela constitucionalidade,

legalidade e juridicidade dos Projetos de Lei nºs 314/2007 (relator: Deputado Fábio

Avelar, em virtude de redistribuição); 2.418/2008, 3.649 e 3.661/2009 (relator:

Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 3.213, 3.632 e 3.668/2009 (relator: Deputado Delvito

Alves); 3.306, 3.634 e 3.648/2009 (relator: Deputado Padre João); 3.347/2009

(relator: Deputado Sebastião Costa); 3.633, 3.650 e 3.652/2009 (relator: Deputado

Ronaldo Magalhães). O Projeto de Lei nº 3.659/2009 é retirado de pauta por falta de

pressupostos regimentais. Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o

parecer pela inconstitucionalidade, ilegalidade e antijuridicidade do Projeto de Lei nº

3.621/2009 (relator: Deputado Delvito Alves). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem

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

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos em que

se solicita sejam baixados em diligência ao DER-MG os Projetos de Lei nºs 3.628 e

3.641/2009, e ao autor os Projetos de Lei nºs 3.627, 3.629, 3.637, 3.643 a 3.646 e
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3.651/2009. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

requerimentos do Deputado Dalmo Ribeiro Silva (2) em que solicita sejam ouvidos

nesta reunião os Srs. Wilton Ribeiro de Sales, Presidente da Associação de

Criminalística da Polícia Civil de Minas Gerais - Acemg -, Valmei José de Almeida,

Vice-Presidente da Acemg, e Sergio Márcio Costa Ribeiro, Diretor do Instituto de

Criminalística da Polícia Civil de Minas Gerais; e seja encaminhado ao Governador do

Estado e ao Vice-Governador do Estado pedido de providências em favor da Acemg,

com a finalidade de garantir autonomia e independência aos órgãos periciais.

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

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião

extraordinária, hoje, às 15 horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de setembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente.

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 8/9/2009

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Ivair Nogueira, Lafayette de Andrada, Neider Moreira, Padre João 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 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 a obter informações sobre o termo de ajuste de conduta firmado

com a Prefeitura de Barbacena em que trata da realização da V Conferência

Municipal de Saúde. Tendo em vista a ausência da convidada, Sra. Elissa Maria do

Carmo Lourenço Xavier, Promotora de Justiça da Comarca de Barbacena, 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

3.619/2009 com as Emendas nºs 1 e 2, apresentadas (relator: Deputado Délio
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Malheiros). 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 4.478/2009. 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 Ademir Lucas em que solicita seja realizada audiência

pública para ouvir a Associação dos Defensores Públicos de Minas Gerais, a fim de

apresentar os diagnósticos envolvendo a atuação da instituição; e Lafayette de

Andrada em que solicita seja encaminhado ao Procurador-Geral de Justiça de Minas

Gerais pedido de cópia do inteiro teor do Inquérito Civil nº 0056.08.000030-2,

instaurado pela 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Barbacena. 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 setembro de 2009.

Neider Moreira, Presidente - Ivair Nogueira - Ademir Lucas - João Leite.

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 9/9/2009

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Antônio

Júlio, Inácio Franco, Juarez Távora e Lafayette de Andrada, 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: do Sr. Daniel Silva Balaban, Presidente do Fundo Nacional de

Desenvolvimento da Educação (3/9/2009); e do Diretor Executivo do Fundo Nacional

de Assistência Social (5/9/2009). O Presidente acusa o recebimento das seguintes

proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs
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1.309/2007 (Deputado Jayro Lessa), 3.441/2009 (Deputado Inácio Franco) e

3.480/2009 (Deputado Juarez Távora), no 2º turno; e 359/2007 (Deputado Juarez

Távora), 748/2007 (Deputado Lafayette de Andrada) e 3.238/2009 (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. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela

aprovação do Substitutivo nº 3 e pela rejeição da Emenda nº 1, apresentados em

Plenário, ao Projeto de Lei nº 2.123/2008, no 1º turno (relator: Deputado Inácio

Franco). A seguir, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela

aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 359/2007 com a Emenda nº 1, da

Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Juarez Távora); 413/2007 na

forma do Substitutivo nº 2 (relator: Deputado Zé Maia); e 748/2007 na forma do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Lafayette

de Andrada). Os Projetos de Lei nºs 2.926/2008, 1.309/2007 e 3.255/2009 são

retirados da pauta, o primeiro atendendo-se a requerimento do Deputado Lafayette de

Andrada, aprovado pela Comissão, e os outros por determinação do Presidente, por

não cumprirem pressupostos regimentais. 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 setembro de 2009.

Jayro Lessa, Presidente - Antônio Júlio - Inácio Franco - Lafayette de Andrada -

Luiz Humberto Carneiro - Tiago Ulisses.

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/9/2009

Às 14h33min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Braulio Braz,

Ronaldo Magalhães 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 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
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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 3.163 e 3.210/2009 (Deputado Ademir

Lucas) e 3.338/2009 (Deputado Ronaldo Magalhães). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte

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

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

aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei

nºs 3.163 e 3.210/2009 (relator: Deputado Ademir Lucas) e 3.338/2009 (relator:

Deputado Ronaldo Magalhães). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

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

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

Sala das Comissões, 16 de setembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende - Dimas Fabiano.

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 9/9/2009

Às 15h7min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Cecília Ferramenta

e os Deputados Wander Borges e Padre João (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, 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. A seguir, comunica o recebimento de ofício do Sr. Dilzon

Melo, Secretário de Desenvolvimento Regional e Política Urbana, publicado no “Diário

do Legislativo” de 5/9/2009. 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 2.668/2008 e 3.562/2009 (relatora:

Deputada Cecília Ferramenta). Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
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aprovados os Requerimentos nºs 4.479 e 4.480/2009. 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 Adelmo Carneiro Leão, em que solicita seja realizada

audiência pública com a finalidade de debater o impacto dos encargos assumidos

pelos Municípios para o funcionamento de órgãos estaduais e federais em seus

territórios; e Cecília Ferramenta e Carlin Moura, em que solicitam seja realizada

audiência pública com o objetivo de debater o impacto financeiro nos Municípios, em

consequência da queda de arrecadação do Estado, bem como o papel dos Auditores

Fiscais no combate à crise financeira. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de setembro de 2009.

Cecília Ferramenta, Presidente - Ademir Lucas - Adelmo Carneiro Leão.

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 10/9/2009

Às 9h38min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tenente Lúcio,

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 a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica

o recebimento da seguinte correspondência: ofício do Sr. Cleber David, Presidente da

Câmara de Dirigentes Lojistas de Itajubá, publicada no “Diário do Legislativo” em

27/8/2009. 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, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os

Projetos de Lei nºs 3.561 e 3.577/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
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Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão.

Submetido a votação, é aprovado requerimento dos Deputados Carlos Gomes, Fábio

Avelar e Tenente Lúcio em que solicitam seja realizada reunião de audiência pública,

convidando o Coordenador da Comissão Preparatória para a Copa do Mundo de

2014 no Estado e as demais entidades envolvidas com o evento, para que seja

apresentado e discutido seu plano de ação. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de setembro de 2009.

Fábio Avelar, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.485 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.485/2009, de autoria do Deput ado Antônio Júlio, que declara

de utilidade pública a Associação das Empresas de Outdoor e Similares do Interior de

Minas Gerais – Asdoor –, 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° 3.485/2009

Declara de utilidade pública a Associação das Empresas de Outdoor e Similares do

Interior de Minas Gerais – Asdoor –, 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 das Empresas de

Outdoor e Similares do Interior de Minas Gerais – Asdoor –, com sede no Município

de Belo Horizonte.
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Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 16 de setembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Dimas Fabiano.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 16/9/2009, as seguintes comunicações:

Do Deputado Tiago Ulisses notificando o falecimento do Sr. Antônio Fernando

Ferreira da Silva, ocorrido em 14/9/2009, em Campo do Meio. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Jayro Lessa notificando o falecimento do Sr. Pedro Salomão José

Kassab, ocorrido em 15/9/2009, em São Paulo (SP). (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Elmiro Nascimento notificando o falecimento do Sr. Ernesto Cimetta,

ocorrido em 15/9/2009, em Patos de Minas. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 19 DE SETEMBRO DE 2009

ATAS

ATA DA 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 17/9/2009

Presidência dos Deputados Doutor Viana, Weliton Prado, Antônio Júlio e Carlin

Moura

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

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

Proposições: Projetos de Lei nºs 3.764 a 3.771/2009 - Requerimentos nºs 4.595 a

4.620/2009 - Comunicações: Comunicações da Comissão de Assuntos Municipais e

do Deputado Zezé Perrella - Registro de presença - Oradores Inscritos: Discursos dos

Deputados Inácio Franco, Vanderlei Miranda, Sargento Rodrigues, Getúlio Neiva e

Padre João - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições -

Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Questões de ordem -

Requerimento do Deputado Almir Paraca; deferimento; discurso do Deputado Carlin

Moura - Requerimento do Deputado Padre João; deferimento; discurso do Deputado

Weliton Prado - Inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos - Palavras

do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Doutor Viana - Weliton Prado - Dinis Pinheiro - Sargento Rodrigues - Adelmo

Carneiro Leão - Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão -

Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos

Mosconi - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Delvito Alves - Dimas

Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Eros

Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Inácio Franco - Ivair Nogueira - João Leite -

Juarez Távora - Maria Tereza Lara - Neider Moreira - Padre João - Rômulo Veneroso

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

Borges.

Abertura
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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.

Correspondência

- O Deputado Getúlio Neiva, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte correspondência:

OFÍCIOS

Do Sr. Márcio Augusto Freitas de Meira, Presidente da Funai, prestando

informações relativas ao Requerimento nº 4.143/2009, da Comissão de Direitos

Humanos.

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento e Gestão (2), prestando

informações relativas aos Projetos de Lei nºs 3.484 e 3.487/2009, em atenção a

pedido da Comissão de Justiça. (- Anexem-se aos Projetos de Lei nºs 3.484 e

3.487/2009, respectivamente.)

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento e Gestão, prestando

informações relativas ao Requerimento nº 4.341/2009, da Comissão de Participação

Popular.

Do Sr. Fuad Noman, Secretário de Transportes, prestando informações relativas ao

Requerimento nº 4.299/2009, da Comissão de Assuntos Municipais.

Da Sra. Luzia Ferreira, Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte,

prestando informações relativas ao Requerimento nº 3.937/2009, da Comissão de

Direitos Humanos.

Do Sr. José Airton Junho dos Reis, Prefeito Municipal de Natércia, prestando

informações relativas ao Projeto de Lei nº 3.654/2009, em atenção a pedido da

Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.654/2009.)
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Do Sr. Luís Márcio Araújo Ramos, Presidente da Fhemig, prestando informações

relativas ao Requerimento nº 4.011/2009, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Cel. Ricardo Luís Morais Antunes, Chefe do Estado-Maior da 4ª Região Militar,

agradecendo o pronunciamento do Deputado Tenente Lúcio em homenagem ao

Exército brasileiro, proferido em reunião especial realizada nesta Casa.

Do Sr. Wilson Benício Siqueira, Presidente do Conselho Regional de Economia de

Minas Gerais, agradecendo voto de congratulações pela passagem do Dia do

Economista, o qual foi formulado por esta Casa em atenção a requerimento do

Deputado Jayro Lessa.

Do Sr. Paulo Alkmim, Ouvidor de Polícia (2), prestando informações relativas aos

Requerimentos n°s 4.322 e 4.307/2009, da Comissão d e Direitos Humanos.

Do Sr. Jairo Cruz Moreira, Secretário-Geral da Procuradoria-Geral de Justiça,

prestando informações relativas a requerimento da Comissão de Saúde encaminhado

por meio do Ofício nº 2.083/2009/SGM.

Do Sr. José Antônio Baêta de Melo Cançado, Promotor da Promotoria de Justiça de

Defesa do Consumidor, prestando informações relativas ao Requerimento n°

2.702/2008, da Comissão de Transporte.

Do Sr. Rodolfo Guimarães Filho, Superintendente de Apoio à Infraestrutura

Municipal, da Secretaria de Transportes, dando ciência dos convênios celebrados por

essa Pasta em agosto 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. João Lúcio Martins Pinto, Presidente em exercício da Associação dos

Procuradores do Estado de Minas Gerais, manifestando-se, em nome dessa

entidade, pela rejeição do Substitutivo nº 1 ao Projeto de Lei nº 2.644/2008. (- Anexe-

se ao Projeto de Lei nº 2.644/2008.)

Do Sr. Raimundo Pinto Coelho, solicitando providências a fim de que os idosos

tenham melhor tratamento no transporte coletivo e apresentando sugestão relativa à

matéria. (- À Comissão do Trabalho.)

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições
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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 3.764/2009

Dá a denominação de José Virgílio de Resende à Rodovia AMG-1640, que liga o

Município de Itumirim ao entroncamento com a Rodovia BR-265.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominada José Virgílio de Resende à Rodovia AMG-1640, que liga

o Município de Itumirim ao entroncamento com a Rodovia BR-265.

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

Sala das Reuniões, 17 de setembro de 2009.

Arlen Santiago

Justificação: Em homenagem a José Virgílio de Resende, cidadão tão ilustre, que

durante anos prestou seus serviços em favor da população itumirense, gostaria que

essa rodovia levasse seu nome.

Tem caráter de grande relevância a denominação aqui proposta e, com certeza,

encontrará eco em toda a população, tendo em vista as notórias qualidades e os

importantes serviços prestados à comunidade, pelo referido cidadão. Espero contar

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

José Virgílio de Resende nasceu em 25/6/25 na Fazenda Campo Grande, no

Município de Itumirim. Filho de José Augusto Pinto de Resende e Maria das Dores

Resende; seu avô paterno, Augusto Pinto Resende, itumirense, participou ativamente

da vida politica de Itumirim, estando lado a lado com quem almejava a emancipação

política do Distrito, o que veio a ocorrer em 1º/1/44.

Desde seus 12 anos (pois ficou órfão de pai muito criança), José Virgílio de

Resende já trabalhava como arrimo de família, sendo caixeiro de loja, o que lhe deu

conhecimento para mais tarde ter seu próprio comércio. Casou-se aos 23 anos com

Conceição Aparecida de Resende, provindo dessa união 15 filhos, dos quais 13

vivem.

Tendo os mesmos sentimentos que seu avô, engajou-se nos ideais políticos do

Município, a principio pela UDN, que tinha como líder Dr. Hélio Andrade, e
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posteriormente pela Arena, vindo a ser Prefeito Municipal no período de 1973 a 1977.

Em sua administração construiu um prédio para o posto de saúde, na Avenida Dom

Inocêncio (hoje, centro odontológico), instalou a Telemig, construiu o prédio da Escola

Estadual Dom Delfim, reformou a escola Castro Alves, inaugurou a Caixa Econômica

Estadual e criou a Escola Municipal do 2º grau, que iniciou suas atividades no ano de

1977, com os cursos de magistério e contabilidade.

José Virgílio foi um itumirense que acima de tudo amou sua terra e se orgulhava de

todo o progresso que ali chegava. Faleceu em 9/5/55.

Seu filho Geraldo Magno de Resende, seguiu seus passos, sendo eleito Prefeito de

Itumirim para o período de 2001 a 2004 e reeleito para o período de 2005 a 2008.

- 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 3.765/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Tomás de Aquino o imóvel

que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de São Tomás de

Aquino o imóvel e as respectivas benfeitorias, com área de 1.100,48m² (mil e cem

vírgula quarenta e oito metros quadrados), situado na localidade Otília Amaral, nesse

Município, registrado sob o n° 4.561, a fls. 163 do  Livro 3-D, no Cartório de Registros

de Imoveis da Comarca de São Tomás de Aquino.

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

funcionamento do Sistema Integrado de Administração Tributária.

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

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

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

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

Sala das Reuniões, 17 de setembro de 2009.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: Funda-se este projeto de lei em que o Município de São Tomás de
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Aquino necessita do referido imóvel para abrigar o Siat, órgão da Secretaria de

Estado de Fazenda, o qual atualmente está instalado em imóvel alugado pelo

Município, onerando em demasia os cofres públicos.

- 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 3.766/2009

Declara de utilidade pública a Associação Esportiva Nova Estrela, com sede no

Município de Campanha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Esportiva Nova Estrela,

com sede no Município de Campanha.

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

Sala das Reuniões, 17 de setembro de 2009.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: A principal finalidade da Associação Esportiva Nova Estrela consiste

em trabalhar pelo desenvolvimento de esportes e lazer da comunidade, prestigiar,

estimular e ajudar nas iniciativas que a beneficiam e integrar órgãos e pessoas

interessadas em melhorar as condições esportivas dos jovens que nela vivem.

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

razão pela qual solicitamos a aprovação da presente 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 3.767/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Municípios da Região Metropolitana

de Belo Horizonte - Granbel -, 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 dos Municípios da Região

Metropolitana de Belo Horizonte - Granbel -, com sede no Município de Belo

Horizonte.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 17 de setembro de 2009.

Dinis Pinheiro

Justificação: A Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Belo

Horizonte é uma entidade civil sem fins lucrativos e com duração por tempo

indeterminado. Está registrada no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas da

Comarca de Belo Horizonte.

A entidade funciona regulamente há mais de dois anos e tem por finalidade

promover o desenvolvimento integrado, equilibrado e humanizado dos Municípios,

evitar a superposição de esforços entre os associados e órgãos e entidades

estaduais e federais e promover estudos para obtenção de fontes de financiamentos

para execução de obras de interesse dos Municípios, entre outras.

Diante do exposto, este parlamentar espera que seja aprovada esta proposição,

declarando-se de utilidade pública a referida Associação.

- 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,

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.768/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Vila

Bonita, com sede no Município de Itacarambi.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

Rurais de Vila Bonita, com sede no Município de Itacarambi.

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

Sala das Reuniões, 17 de setembro de 2009.

Paulo Guedes

Justificação: A Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Vila Bonita é uma

entidade civil sem fins lucrativos que tem por finalidade entre outras: contribuir para o

fomento e a racionalização das explorações agropecuárias; buscar a melhoria das

condições de vida de seus associados e de toda a comunidade de Vila Bonita;

promover a proteção ao meio ambiente e o combate à fome e à pobreza na

comunidade rural.
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Em face do exposto, apresento 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 o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.769/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Apoio Comunitário do Conjunto

Habitacional Dona Sinhá Linhares I e II com sede no Município de Santo Antônio do

Monte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação de Apoio Comunitário do

Conjunto Habitacional Dona Sinhá Linhares I e II, com sede no Município de Santo

Antônio do Monte.

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

Sala das Reuniões, 17 de setembro de 2009.

Rômulo Veneroso

Justificação: A Associação de Apoio Comunitário do Conjunto Habitacional Dona

Sinhá Linhares I e II, com sede no Município de Santo Antônio do Monte, é uma

entidade civil sem fins lucrativos, de cunho assistencial, que desenvolve ações

destinadas à comunidade, visando a contribuir para melhoria da qualidade de vida,

através da promoção de atividades de 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 3.770/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Remanescentes - Acre -,

com sede no Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária

Remanescentes - Acre -, com sede no Município de Contagem.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 17 de setembro de 2009.

Ronaldo Magalhães

Justificação: A Associação Comunitária Remanescentes - Acre, entidade sem fins

lucrativos, com sede no Município de Contagem, fundada em 1º/11/98, tem realizado

importantes trabalhos na cidade. Sua missão consiste em amparar e recuperar

crianças e adolescentes, bem como assistir as comunidades dos bairros periféricos.

Para tanto, atua na promoção humana, social e cultural, e na formação profissional

dos assistidos.

Dessa forma, cumpridos os requisitos formais, contamos com a aprovação do

presente 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 3.771/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Vida Nova – ACCNV –, 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 Vida Nova -

ACCNV -, com sede no Município de Montes Claros.

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

Sala das Reuniões, 17 de setembro de 2009.

Ronaldo Magalhães

Justificação: A Associação Comunitária Vida Nova - ACCNV -, entidade sem fins

lucrativos com sede em Montes Claros, fundada em 28/6/2005, tem realizado

importantes trabalhos na cidade. Sua missão é reunir pessoas que prestem serviços

às comunidades estimulando o conhecimento e o exercício da cidadania e

solidariedade e o respeito às leis e incentivando o crescimento econômico e social

com ética, respeito e responsabilidade. A Associação atua nas áreas educacional,

cultural, social, recreativa e de saúde.
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Dessa forma, atendidos os requisitos formais, contamos com a aprovação deste

projeto por esta Casa, o que representará o reconhecimento, pelo poder público

estadual, da importância do trabalho da 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.

REQUERIMENTOS

Nº 4.595/2009, do Deputado Almir Paraca, em que solicita seja encaminhado ao

Presidente da Copasa-MG pedido de providências para intervir contra o despejo de

esgoto no leito do Córrego Rico, no Município de Paracatu. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 4.596/2009, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja encaminhado

ao Governador do Estado pedido de providências para ativar o posto policial da

comunidade do Planalto Rural, em Montes Claros. (- À Comissão de Segurança

Pública.)

Nº 4.597/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Conselho Tutelar do Município de Uberlândia, à Promotoria de Justiça da Infância e

da Juventude e ao Secretário de Desenvolvimento Social pedido de providências para

apurar denúncia sobre possível exploração sexual de crianças e adolescentes no

Município de Uberlândia. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 4.598/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Comandante-Geral da PMMG pedido de providências para que seja reforçado o

policiamento no Bairro Tabajaras, em Uberlândia. (- À Comissão de Segurança

Pública.)

Nº 4.599/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Diretor-Geral do DNIT pedido de providências para apresentar soluções imediatas

para os problemas de sinalização na BR-050, nos trechos compreendidos entre os

Municípios de Uberaba, Araxá e Uberlândia, bem como autorizar, em caráter de

urgência, o início das obras de duplicação do Viaduto Tereza Jabbur Braga, em

Uberlândia.

Nº 4.600/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Transportes pedido de providências para que sejam realizadas obras
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de reconstrução de ponte com a finalidade de promover a ligação entre os Municípios

de Patrocínio e Coromandel. (- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº 4.601/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências com vistas à destinação de um veículo

para a Comunidade Terapêutica Restaurando Vidas, no Município de Dores do Turvo.

(- À Comissão de Saúde.)

Nº 4.602/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Comandante-Geral da PMMG pedido de providências para que seja reforçado o

policiamento no Bairro Osvaldo Rezende, em Uberlândia.

Nº 4.603/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Defesa Social pedido de providências para que seja reforçado o

policiamento no Bairro Osvaldo Rezende, em Uberlândia. (- Distribuídos à Comissão

de Segurança Pública.)

Nº 4.604/2009, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de São João da Lagoa pelos 14 anos de

emancipação desse Município.

Nº 4.605/2009, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Riacho dos Machados pelos 47 anos de

emancipação desse Município.

Nº 4.606/2009, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Pai Pedro pelos 14 anos de emancipação

desse Município.

Nº 4.607/2009, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Olhos d'Água pelos 14 anos de emancipação

desse Município.

Nº 4.608/2009, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Padre Paraíso pelos 47 anos de emancipação

desse Município.

Nº 4.609/2009, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Rubelita pelos 47 anos de emancipação desse

Município.
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Nº 4.610/2009, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Nova Porteirinha pelos 14 anos de

emancipação desse Município.

Nº 4.611/2009, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Ninheira pelos 14 anos de emancipação desse

Município.

Nº 4.612/2009, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Mirabela pelos 47 anos de emancipação desse

Município.

Nº 4.613/2009, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Lagoa dos Patos pelos 47 anos de

emancipação desse Município.

Nº 4.614/2009, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Chapada Gaúcha pelos 14 anos de

emancipação desse Município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 4.615/2009, das Comissões de Participação Popular e de Transporte, em que

solicitam seja encaminhado ao Secretário de Transportes pedido de informações

sobre o montante recebido com a cobrança de pedágio pelas concessionárias no

Estado, bem como o montante investido, discriminado por rodovia. (- À Mesa da

Assembleia.)

Nº 4.616/2009, das Comissões de Participação Popular e de Transporte, em que

solicitam seja encaminhado ao Secretário de Transportes pedido de providências

para a elaboração do projeto e a execução da obra de asfaltamento da rodovia que

liga Divinópolis a São Sebastião do Oeste, passando pela comunidade do Cacoco.

Nº 4.617/2009, das Comissões de Participação Popular e de Transporte, em que

solicitam seja encaminhado ao Secretário de Transportes pedido de providências

para a isenção do pagamento de pedágio ao longo dos perímetros urbanos para

veículos dos respectivos Municípios e dos Municípios limítrofes, bem como nas zonas

rurais onde haja postos de pedágio.

Nº 4.618/2009, das Comissões de Participação Popular e de Transporte, em que

solicitam seja encaminhado ao Secretário de Transportes pedido de providências
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para que interceda junto à Concessionária Nascentes das Gerais, a fim de garantir

isenção total para as ambulâncias e os veículos escolares públicos por meio do

acesso garantido ao sistema Via Fácil ou outra forma que assegure a isenção total.

Nº 4.619/2009, das Comissões de Participação Popular e de Transporte, em que

solicitam seja encaminhado ao Secretário de Transportes pedido de providências

para a revisão do cronograma de obras da PPP/MG-050, antecipando a construção

da terceira faixa em todos os trechos de difícil ultrapassagem, especialmente nos que

mencionam.

Nº 4.620/2009, das Comissões de Participação Popular e de Transporte, em que

solicitam seja encaminhado ao Secretário de Transportes pedido de providências

para que determine a revisão do cronograma de obras do contrato PPP/MG-050,

assegurando de imediato a realização de obras no entorno de Divinópolis,

especialmente nos trevos que mencionam.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão de Assuntos

Municipais e do Deputado Zezé Perrella.

Registro de Presença

O Sr. Presidente (Deputado Weliton Prado) - A Presidência registra a presença, em

Plenário, da ex-Deputada Maria Lúcia Mendonça e, nas galerias, do Vereador

Charles, do Município de Natalândia, no Noroeste de Minas. Agradecemos sua

presença, que muito nos honra.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Inácio Franco.

O Deputado Inácio Franco - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

telespectadores da TV Assembleia, pessoas presentes nas galerias, ocupo esta

tribuna hoje para homenagear o Município de Pará de Minas, que, no próximo

domingo, dia 20, completa 150 anos de emancipação político-administrativa.

Aproveito este espaço para levar o meu cumprimento a cada pará-minense, que tanto

se orgulha da sua cidade, portal de entrada da região Centro-Oeste de nosso Estado.

Tenho a honra de ser Deputado majoritário de Pará de Minas e de ter sido Prefeito

dessa terra por dois mandatos consecutivos. Pará de Minas, que hoje tem cerca de



____________________________________________________________________________
971

85 mil habitantes, é o exemplo dos ideais mineiros, cidade que se destaca pela

hospitalidade de seu povo e pelo enorme potencial agropecuário.

Terra de ilustres políticos que fazem parte da história de Minas, como o ex-

Governador Benedito Valadares, de Ovídio de Abreu, o Município ocupa lugar de

destaque no “ranking” estadual da produção de frangos, suínos, hortifrutigranjeiros e

possui uma grande bacia leiteira. Sua história remonta ao final do século XVII,

quando as expedições bandeirantes, em busca do ouro e das pedras das minas de

Pitangui, atraíram grande fluxo de pessoas para o local, compreendido entre os Rios

Paraopeba, Pará e São João.

Depois de longos anos pertencendo a Pitangui, Pará de Minas passou à condição

de Vila do Pará em 20/9/1859, data que ficou marcada na história como a data oficial

da celebração de sua emancipação político-administrativa. Hoje, 150 anos depois, a

cidade e seus moradores têm muito que comemorar. Pará de Minas é, sem dúvida,

um dos Municípios mineiros que mais se desenvolveram nos últimos anos. Orgulho-

me de fazer parte dessa história. Como Prefeito, e agora como Deputado, sempre me

empenhei ao máximo para atender às demandas do povo pará-minense. Posso citar

como conquistas de um trabalho incansável a implantação da escola

profissionalizante do Senai, a construção do pronto-atendimento, do novo terminal

rodoviário e da estação de tratamento de esgoto, que está em construção. Isso sem

contar a pavimentação de ruas, a construção de praças, escolas e creches e os

investimentos em iluminação e segurança pública.

Outro aspecto que vale a pena ser ressaltado é a modernização e a moralização do

serviço público municipal implantadas em minha gestão. Uma obra que merece

destaque é a duplicação da BR-262. Por meio do Programa de Desenvolvimento do

Centro-Oeste Mineiro - Prodescom -, em 2001, iniciamos um trabalho com reuniões

mensais para discutir a implantação dessa grande obra. Amparados em um

levantamento regional, constatamos que seria a obra mais importante para o Centro-

Oeste mineiro. Em 2003, apresentamos esse estudo e solicitamos a realização dessa

importante obra ao ex-Presidente da República Fernando Henrique Cardoso. Hoje,

estamos acompanhando com satisfação os trabalhos que estão sendo realizados,

devidamente autorizados pelo Presidente Lula. Espero que estejam concluídos até
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2010, como prevê o DNIT.

Para comemorar o sesquicentenário de Pará de Minas, a Prefeitura Municipal havia

elaborado uma bela programação, que, em virtude do risco de contaminação do vírus

influenza A, o H1N1, teve de ser parcialmente cancelada. Bem fez o Prefeito Zezé

Porfírio em preservar a saúde da população, que tem de estar em primeiro lugar.

Esse fato, obviamente, tirou um pouco o brilho da programação, mas não tira o

orgulho de sua gente. As festividades previstas para o próximo final de semana, das

quais participariam o Governador Aécio Neves e o Vice-Governador Antonio

Anastasia, não ocorrerão. Mesmo assim, o Prefeito Zezé Porfírio deu, este mês, uma

série de presentes aos moradores, como a iluminação, a inauguração do novo posto

de saúde de Torneiros, que foi reformado e ampliado. Também, na semana passada,

o povoado de Limas foi presenteado com a inauguração da Escola Municipal

Conceição Maria Moreira. Nos próximos dias serão inaugurados o Posto de Saúde de

Bom Jesus do Pará e o ginásio poliesportivo da Escola Municipal Dona Cotinha, no

Bairro Padre Libério. Enfim, a atual administração tem dado continuação ao amplo

planejamento implantado na minha gestão, marcada pela transparência e pela

honestidade, um projeto voltado para o desenvolvimento da cidade, para o

crescimento econômico e sustentável de Pará de Minas.

Todas essas conquistas são do povo pará-minense, a que dedico meu respeito,

carinho e admiração. Parabéns, Pará de Minas, pelos 150 anos de rica história, belas

tradições e uma imensurável contribuição econômica e social para o Estado de Minas

Gerais. Pará de Minas, orgulho do meu coração. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Vanderlei Miranda.

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, Deputado Weliton Prado; Sras.

Deputadas e Srs. Deputados; senhores e senhoras da imprensa; senhores e

senhoras que acompanham nosso trabalho das galerias e pela TV Assembleia, pela

Rádio Assembleia e pela internet; dois assuntos preocupantes me trazem a esta

tribuna. O primeiro deles diz respeito a uma reportagem em rede nacional,

apresentada pela Rede Globo, na manhã deste dia, no seu jornal “Bom Dia Brasil”.

De Belo Horizonte, saiu uma reportagem para todo o Brasil tratando do consumo

exagerado de bebida alcoólica pelos nossos jovens, especialmente os universitários.
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Uma notícia dessa natureza nos preocupa e, ao mesmo tempo, nos coloca em uma

vitrine muito desagradável, diante de todo o País. Já recebemos o título de “Capital

dos Botecos”, que, particularmente, considero nada honroso. Sinceramente, esse

título, a mim particularmente, não me dá o menor prazer de divulgar ou comentar.

Sabemos que a nossa juventude tem sido assolada pelas drogas e dizimada pela

combinação terrível de álcool e volante. A reportagem, de certa forma, dá ênfase a

um problema com o qual temos convivido há muito tempo, na cidade de Belo

Horizonte. Qual é o problema? O consumo da bebida alcoólica nos postos de

combustíveis. Deputado Getúlio Neiva, alguns postos até já inauguraram espaços

com mesas e cadeiras para que as pessoas possam fazer uso da bebida alcoólica.

Veja bem. Essa é das maiores incoerências, ou seja, permitir que um posto de

combustíveis comercialize bebida para ser consumida em sua própria área.

Sr. Presidente, certa vez, brincando de forma séria, eu disse que não haveria

problema se os postos de combustíveis, a partir de agora, passassem a vender

também fogos de artifício. Se não há problema em vender bebida alcoólica em postos

de gasolina e em permitir que as pessoas se embriaguem em suas áreas para,

depois de embriagadas, tomarem a direção de seus veículos e partirem para um

abraço com a morte, então por que não liberar também a venda de outros produtos?

Estou dizendo tudo isso para mostrar minha preocupação, pois, quando fui

Vereador por Belo Horizonte, propus um lei que proíbe não somente a venda, mas

também o consumo da bebida alcoólica na área dos postos de combustíveis. Vejam,

senhores e senhoras, essa lei de minha autoria foi aprovada pela Câmara Municipal

de Belo Horizonte e enviada ao Executivo. Na época, o Prefeito Fernando Pimentel

vetou-a integralmente, devolvendo-a à Câmara Municipal. O conjunto de Vereadores,

incluindo-se o Presidente da Câmara, Vereador Silvinho Resende, teve a coragem de

fazer algo muito difícil de se fazer no Parlamento - e só quem está no Parlamento

sabe disso -, que é a derrubada de um veto. A Câmara Municipal, em virtude do

compromisso com a vida, com os jovens e com as famílias de Belo Horizonte, teve a

coragem de derrubar o veto. Derrubado o veto no dia 13/12/2006, a Lei nº 9.290 foi

aprovada e sancionada pelo Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte,

Vereador Silvinho Resende.
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Derrubado o veto e aprovada e sancionada a lei, fomos surpreendidos com a falta

de interesse do Executivo Municipal, à época, em regulamentar o projeto de lei.

Tenho em mãos a lei e gostaria de lê-la para os senhores e as senhoras. Vou

encurtar a leitura para ter tempo de abordar outro assunto que me traz a esta tribuna.

(- Lê:)

“Art. 1º - Fica proibido o consumo de bebida alcóolica em posto de venda de

combustível e similares da Capital.”

Prestem atenção: fica proibido o consumo. Tive o cuidado de não proibir a venda

para não cair na inconstitucionalidade. (- Lê:)

“Art. 2º - O estabelecimento que infringir o art. 1º desta lei estará sujeito às

seguintes penalidades:”

A lei é inteligente. (- Lê:)

“I - advertência; II - multa de R$1.000,00, na primeira reincidência; III - duplicação

do valor da multa, em caso de nova reincidência; IV - cassação do Alvará de

Localização e Funcionamento de Atividades. Art. 3º - As denúncias de

descumprimento do disposto nesta lei serão feitas ao órgão municipal responsável.

Art. 4º - Cabe ao estabelecimento comercial de que trata esta lei implantar, de

imediato, os procedimentos necessários para o cumprimento do disposto no art. 1º

desta lei. Art. 5º - O Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 dias contado da

data de sua publicação. Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte, 13 de dezembro de 2006”

Portanto, há mais de dois anos, foi aprovada, tendo o Executivo 90 dias para a sua

regulamentação, o que nunca aconteceu. O Executivo não teve a sensibilidade nem a

humanidade de regulamentar uma lei tão importante e que visa, tão só e unicamente,

a preservação da vida dos nossos jovens, que estão morrendo precocemente, dada a

cruel combinação de álcool e volante. Não estou fazendo referência ao álcool

combustível do automóvel, mas ao álcool combustível das pessoas que, em seguida,

irão tomar a direção dos seus carros. É lamentável.

Pedi à minha assessoria de imprensa que entrasse em contato com a Rede Globo e

informasse a ela que existe uma lei em Belo Horizonte e, se eles desejarem dar

repercussão ao assunto, estarei à disposição. Ainda não fui procurado, nem a minha
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lei foi citada na reportagem desta manhã. Apenas se mostrou que Belo Horizonte

apresenta alto consumo de bebida alcóolica nos postos, mas, creio eu, não se buscou

nos arquivos nem da Câmara Municipal nem da Assembleia Legislativa saber se

havia uma lei. E ela existe, está aqui, e o seu número é 9.290, aprovada em

13/12/2006. O Prefeito Márcio Lacerda tem uma oportunidade ímpar de regulamentar

essa lei e fazê-la funcionar na cidade de Belo Horizonte. Está nas mãos dele, e

espero que tenha a sensibilidade e a coragem de regulamentá-la.

No ano passado, fui surpreendido quando, descendo para esta Casa para mais um

dia de trabalho, ouvi uma importante rádio dizer que o Prefeito Fernando Pimentel iria

formar um grupo de trabalho para, em 30 dias, apresentar um estudo visando à

proibição de venda de bebidas alcóolicas nos postos de combustíveis. Quando ouvi

essa notícia, fiquei indignado e telefonei para a rádio para dizer que essa lei já existe.

Estudos para quê? Qual é o estudo melhor que esse que já temos aí, nos noticiários

do dia a dia?

Quantas não são as festas no Jardim Canadá, de onde nossos jovens retornam

embriagados, perdendo a vida naquele trecho da estrada? Quantos não são flagrados

aqui, em Belo Horizonte, como no caso de ontem, em que um médico - pasmem,

senhoras e senhores! -, embriagado ao volante, fugindo da polícia, entrou na

contramão, bateu em vários carros, atropelou e ceifou a vida de uma pobre coitada.

Foi combinação de álcool e volante. Até quando viveremos essa demagogia da

defesa do lucro, dos interesses do lucro, em detrimento da vida? Não podemos

conviver com isso.

Gostaria de mais tempo, Sr. Presidente, mas, lamentavelmente, o relógio conspira

contra mim. 15 minutos é pouco para tantos assuntos. Outra tristeza me assola desde

ontem: a CCJ aprovou a liberação de bingos e caça-níqueis no Brasil. Agora irá para

o Senado. Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, senhoras e senhores, o

argumento é que serão gerados 300 mil empregos e uma boa receita de impostos.

Tudo isso sem levar em conta que a massa frequentadora dos bingos são os nossos

velhos, que levam para lá os seus parcos recursos de aposentadoria. Alguns deles,

quando os bingos estavam funcionando, perderam o seu único lugar de moradia

porque levaram para os bingos o recurso da venda de suas casas. Sem considerar
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que criaremos uma geração de doentes, de pessoas com problemas respiratórios,

dada a insalubridade do ambiente: ar-condicionado e cigarro, duas combinações que

levarão ao encurtamento da vida dos nossos velhos. Talvez seja excelente para a

Previdência, porque ela deixará de pagar pensão aos aposentados, que começarão a

morrer. Anotem, escrevam, gravem, registrem isso - com todo o respeito, quando digo

“velhos”, é com respeito, porque, dentro de mais três anos, estarei também incluído

na chamada terceira idade, com muita honra: os nossos velhos estarão doentes. A

conta que o Estado pagará para tentar mantê-los vivos será muito alta.

Se o grande argumento é a geração de empregos, de renda e de impostos, sugiro

também que liberemos as drogas neste país, Sr. Presidente. Se há uma coisa que

gera dinheiro, é a droga. Então, vamos legalizá-la também, vamos acabar com a

demagogia, vamos liberar outras ilegalidades, vamos tornar legais outras

ilegalidades. Se o argumento é a geração de empregos, de renda e de impostos, há

muitas coisas ilegais, entre elas, as drogas, que, sabemos, movimentam muito

dinheiro. Então, Deputado Ademir Lucas, vamos liberar também, vamos fazer uma

campanha pela legalização das drogas. Já há um Ministro do Meio Ambiente que

defende a legalização da maconha, assim como outros neste país; eles não veem

nada de mais nisso.

Não tenho procuração nem dos planos de saúde nem tampouco dos médicos

particulares e dos bancos para fazer aqui a defesa deles. Mas creio que os bancos

agradecerão a legalização dos bingos, porque uma boa parte dos frequentadores

recorrerão a eles para cobrir os furos dos salários, já que essas pessoas gastarão

tudo nos bingos, e mais do que podem.

Os médicos particulares e os planos de saúde também vão agradecer porque,

como eu disse, uma geração de doentes vai surgir daí. Com essa medida, também

vamos conseguir diminuir a expectativa de vida de nossos filhos - que hoje, com tudo

o que ganhamos nos últimos anos, chega à média de 73 ou 74 anos - para 68 ou 69

anos. Acho que isso é um retrocesso, um atraso. A Comissão de Constituição e

Justiça da Câmara dos Deputados perdeu ontem uma grande oportunidade; o pior é

que isso foi aprovado por 40 votos a 7. É lamentável que este país, que já se tornou

um cassino a céu aberto, traga novamente essa discussão à tona e tenha aprovado
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na Comissão de Constituição e Justiça a volta dos famigerados cassinos.

Deixo aqui esse registro e quero crer que a história, lamentavelmente, mas com

toda a certeza, vai confirmar muito do que eu disse aqui. Muito obrigado, Sr.

Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, público que nos visita nas galerias e que nos acompanha pela TV

Assembleia, quero trazer a esta tribuna um importante assunto sobre a segurança

pública em Minas Gerais, aproveitando para fazer um apelo ao Governador Aécio

Neves.

Há tempos travamos uma luta - e V. Exa. participou de algumas mobilizações - pela

regularização dos contratos temporários dos Agentes de Segurança Penitenciária. Eu

e o Deputado Ademir Lucas tivemos oportunidade de dar os primeiros passos no

Projeto de Lei no 1.759, de nossa autoria. Esse projeto visava dar maior garantia ao

contrato temporário dos Agentes de Segurança Penitenciária do Estado. Foram

realizadas muitas audiências públicas, e os Agentes de Segurança Penitenciária

contratados de nosso Estado fizeram nesta Casa grandes mobilizações. Lembro-me

de que de uma delas, realizada no Hall das Bandeiras, na sede deste Legislativo,

participaram cerca de 2.500 pessoas. Também foram feitas passeatas pelo Centro da

cidade, e em uma destas tive oportunidade de acompanhá-los até a Praça da

Liberdade. Tudo isso buscando melhor regularização e disciplinamento dos contratos

administrativos. Esses contratos são temporários, mas draconianos, pelos quais os

Agentes de Segurança Penitenciária e outros servidores públicos - das áreas de

saúde, educação, meio ambiente e da defesa social de forma geral - não tinham

qualquer segurança jurídica: não dispunham de 13º salário, porque o contrato era

semestral - de seis em seis meses -; não dispunham de férias, de prêmio por

produtividade, de carga horária definida em lei. O pior é que eram demitidos,

Deputado Ademir Lucas, apenas ao bel-prazer do Diretor da penitenciária. Se ele

chegasse mal-humorado à penitenciária e não gostasse do Agente de Segurança

Penitenciária, mandava que este passasse no Setor de Pessoal e o demitia. Isso

porque o contrato era extremamente precário. Nossa luta foi travada durante um ano
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e meio, Deputado Ademir Lucas.

Graças às nossas vozes, o Governador Aécio Neves e o Vice-Governador Antonio

Anastasia, com sua inteligência, competência e sabedoria, enviou a esta Casa um

projeto de lei que disciplinou e regulamentou o contrato administrativo no âmbito de

Minas Gerais. Solucionamos uma pendência que se arrastava há anos, porque havia

contratos administrativos de servidores públicos que já duravam 10, 15, 20 anos, de

forma extremamente precária. O projeto foi aprovado, e o Governador Aécio Neves,

em 4/6/2009, sancionou a Lei nº 18.185; logo em seguida, o Decreto nº 45.155, de

22/8/2009, regulamentou essa lei. Quero, publicamente, agradecer ao Governador

Aécio Neves e ao Prof. Antonio Anastasia por terem enfrentado mais um tema difícil

do Estado que se arrastava há muitos anos. Quando vamos cobrar, é bom

observarmos como a situação era antes. Esse é um detalhe que todos nós que temos

bom-senso devemos observar. Esse problema se arrastava há dezenas de anos, sem

solução. Por isso inicio meu pronunciamento agradecendo ao Governador, porque

disciplinou a matéria e enfrentou mais um problema. O Governador também enfrentou

o problema das chamadas designadas, mais de 100 mil servidoras que não tinham

perspectiva sequer de se aposentar. A Lei Complementar nº 100 veio para

regulamentar essa situação. Lembro-me de que uma jornalista do Rio de Janeiro me

ligou perguntando se aquele projeto que estava tramitando era um trem da alegria.

Respondi-lhe que, no melhor sentido da palavra, com certeza era o trem da

esperança. A esperança de milhares de designadas da educação que não tinham

sequer perspectiva porque, ao longo das dezenas de anos em que trabalharam, o

Estado não recolheu sua previdência. O Governador enfrentou mais esse desafio e

regulamentou a sua situação, e elas puderam aposentar-se por meio da Lei

Complementar nº 100. Quero agradecer ao Governador Aécio Neves e ao Prof.

Antonio Anastasia e reconhecer a competência que lhes é peculiar e

indiscutivelmente reconhecida por todos nós do Parlamento e dos demais Poderes do

Estado.

Outro assunto que trago são os problemas que estão afligindo os Agentes

Penitenciários contratados. Precisamos, mais uma vez, da intervenção do

Governador e do Vice-Governador. As carteiras funcionais, que o Secretário anunciou
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que já estavam sendo expedidas, até o presente momento não chegaram às mãos

dos Agentes Penitenciários contratados, que estão nos cobrando. O Deputado

Getúlio Neiva também deve estar sendo cobrado pelos Agentes Penitenciários de

Teófilo Otôni e região, e trata-se de uma cobrança justa. Essa deficiência precisa ser

corrigida, pois poderemos deparar-nos com situação semelhante à ocorrida na cidade

de Medina. O Juiz Neanderson Martins prendeu em flagrante dois Agentes

Penitenciários contratados, que estavam devidamente uniformizados, com a viatura

caracterizada. Porém o Juiz não teve o que tem o administrador público: a

razoabilidade, princípio que norteia e rege a administração pública. Como se sabe,

legalidade, impessoalidade, moralidade e razoabilidade são princípios norteadores. O

Juiz Neanderson Martins prendeu em flagrante dois Agentes Penitenciários, mesmo

com uniforme, carteira de identidade no bolso e ofício do diretor da penitenciária.

Deputado Getúlio Neiva, o Juiz da Comarca de Medina, pessoa um tanto quanto

polêmica, diria até que é um pouco desequilibrado, prendeu-os em flagrante e

mandou o Delegado colocá-los na cela junto com os demais criminosos. Mas esse

não é o foco do nosso pronunciamento. Os Agentes Penitenciários continuam sem

carteira de identificação de Agente Penitenciário contratado. Então, queremos fazer

um apelo ao Governador Aécio Neves e ao competentíssimo Prof. Anastasia para

que deem ordens ou peçam ao Secretário que agilize a confecção dessas identidades

funcionais. Esse é o nosso primeiro pedido ao Governador e ao Vice-Governador.

Parece algo pequeno, Deputado Ademir Lucas, mas não o é, e está causando muitos

transtornos. Muitas vezes, nas abordagens policiais, eles precisam identificar-se

como Agentes de Segurança Penitenciária, já que não possuem carteira funcional.

Está faltando um pouquinho de agilidade nessa burocracia. Sei que o processo já foi

iniciado, mas está parado.

O segundo ponto é que, em alguns lugares, os Agentes Penitenciários estão

reclamando da carga horária, que está ficando estressante e excessiva em algumas

unidades prisionais. Como se trata de carga horária, queremos fazer um apelo ao Dr.

Genilson Zeferino, Subsecretário de Administração Prisional do nosso Estado. Dr.

Genilson, é preciso haver bom senso. É necessário que o senhor comece a fiscalizar

de perto as penitenciárias do interior do Estado para corrigir alguns abusos quanto à
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escala de trabalho. Os Agentes estão encaminhando-me “e-mails” e reclamando

constantemente. Faço esse apelo para não chegarmos ao ponto de iniciarmos uma

audiência pública para tratar de um assunto que pode ser resolvido pelo

Subsecretário. Ademais, cobram o retorno do chamado sodexo, Deputado Ademir

Lucas. V. Exa. e o Deputado Getúlio Neiva devem estar recebendo também vários “e-

mails”. O sodexo é o vale-refeição, que foi retirado. É necessário que o nosso

Governador e o Prof. Anastasia compreendam a necessidade básica dos Agentes de

Segurança Penitenciária. O sodexo é importante como componente salarial, porque,

se eles não o recebem, têm de retirar esse valor do salário que recebem. Então, é

necessário que o Governador Aécio Neves esteja atento a essa questão.

O último ponto é que os Agentes Penitenciários estão extremamente temerosos em

não receber novamente o prêmio por produtividade. Já não o receberam no ano

passado, Deputado Ademir Lucas; só os efetivos receberam, mas isso não é justo.

Deputado Getúlio Neiva, temos cerca de 12 mil Agentes Penitenciários em nosso

Estado, e 9 mil são contratados. Então, não justifica ou não é coerente ou razoável

que o Agente Penitenciário efetivo receba esse prêmio, já que o contratado está

prestando o mesmo serviço, ocupando a mesma função, desempenhando a mesma

atividade. Queremos fazer um apelo. Tenho pedido calma a eles porque, no anúncio

que foi feito, ainda não há detalhamento para saber se receberão ou não.

Constantemente eles estão me cobrando: “Deputado, V. Exa. precisa nos apoiar em

mais essa luta”. Fazemos um apelo ao Governador Aécio Neves e ao Vice-

Governador de que nos ajudem em mais esse ponto. O grande desembaraço que

necessitava ocorrer já ocorreu, Deputado Ademir Lucas, que foi a Lei nº 18.185. Por

si só isso já solucionou um grande problema. E bom que se deixe claro,

especialmente ao Dr. Genílson e ao Sr. Maurício de Oliveira Campos Júnior,

Secretário de Defesa Social, que os Agentes estão reclamando que, mesmo com a

vigência da lei, contratos ainda semestrais estão ocorrendo. Isso não pode, porque a

lei já está em vigor e foi regulamentada. Portanto, o contrato só pode ser de três

anos, permitida a sua recondução por mais três anos. Não podemos permitir que a lei

seja descumprida. Faço apelo especial ao Secretário Maurício de Oliveira Campos

Júnior e ao Dr. Genílson Zeferino, Subsecretário de Administração Penitenciária. Há
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penitenciárias que, neste momento, logo após a vigência da lei, e mesmo a sua

regulamentação, estão renovando contrato de seis meses. Isso é ilegal e não pode

mais ocorrer. O contrato só pode ser agora de três anos para Agente de Segurança

Penitenciária contratado. Nesse ponto é bom que essas duas autoridades observem

e chamem os subordinados diretamente e peçam a aplicação da lei, até para que não

venhamos a fazer do Poder Legislativo o guardião do cumprimento fiel da lei. Não

pode mais haver contrato semestral de Agente de Segurança Penitenciária na

vigência da Lei nº 18.185, de 4/6/2009. Assim, é necessário que o Secretário

Maurício de Oliveira Campos Júnior e o Dr. Genílson estejam atentos a esse detalhe

e não permitam que a lei seja violada.

Sr. Presidente, encerro as minhas considerações dizendo que não são só os

Agentes Penitenciários contratados estão sem a carteira funcional. Essa é a carteira

que gerou a prisão de dois deles pelo desequilibrado Juiz Neanderson, da cidade de

Medina. Houve total desequilíbrio de um magistrado. Graças a Deus, são raríssimos

os casos. Deputado Ademir Lucas, a magistratura do nosso Estado, na sua maioria

esmagadora, é composta de magistrados competentes, atuantes e com bastante

conhecimento do seu labor, do seu trabalho. Queremos fazer um apelo. Não só os

Agentes contratados estão sem a carteira funcional, mas também os efetivos. Isso,

Dr. Genílson, está causando um mal-estar enorme. Talvez precisemos fazer uma

visita ao nosso Secretário a fim de dizer-lhe. Deputado Ademir Lucas, com a

experiência que temos de ter vivenciado a base da Polícia Militar, sabemos que

pequenas coisas como essa causam angústia e insatisfação. Isso se reflete no

trabalho deles. Fazemos esse apelo ao Governador Aécio Neves e a nosso Prof.

Anastasia, não deixem de fora do prêmio de produtividade os Agentes Penitenciários

contratados, pois aguardam ansiosamente um aceno por parte do governo. Muito

obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Caro Presidente, hoje ocupo a tribuna para fazer um

pronunciamento um pouco diferenciado. Volto a abordar um assunto debatido durante

longo período, mas que nos preocupa muito. Começamos a ver a antecipação da
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disputa eleitoral de 2010, porém não vemos profundidade na discussão das possíveis

propostas dos prováveis candidatos em relação à questão do pacto federativo. Os 20

anos da Constituição Federal foram comemorados, os 20 anos da Constituição

mineira estão sendo comemorados, e fico me perguntando se o povo brasileiro está

feliz e satisfeito com os efeitos dos dispositivos constitucionais. Tenho a convicção de

que as lideranças municipais, os Deputados e as pessoas que leem mais sobre

política e que participam mais politicamente vislumbram um fenomenal buraco-negro,

um vazio jurídico fantástico, possibilitando-se que o próprio STF preencha esses

vazios jurídicos com alguns dispositivos.

Ainda esta semana assistimos ao final da votação da pequena reforma política. Sr.

Presidente, assistimos a um fato curioso denunciado aqui por vários Deputados, em

que o governo federal - independentemente de ser Lula o Presidente, pois não faço

crítica ao Presidente da República - fechasse em suas mãos 70% de todos os

impostos arrecadados no País, deixando os Estados fragmentados, diminuídos e

reduzidos e exigindo dos Governadores que tenham muita eficácia na ação e muita

eficiência na formação do seu comando de governo. No entanto, há recursos que

efetivamente não bastam para resolver problemas muito graves.

O Deputado Sargento Rodrigues mencionou a questão penitenciária, cuja situação

sabemos como é grave. Minas explodiu de crescimento com todo o crescimento que

teve. Parece-me que duplicou o número de vagas existentes nas penitenciárias e nas

cadeias do Estado, mas isso ainda não resolve o problema, porque os Estados estão

fragilizados pela volúpia arrecadatória do governo federal. Então, os Municípios, que

já estavam numa situação difícil, passaram a ficar numa situação insustentável. Fiz

um comentário no meu pronunciamento de ontem de que, embora nos grandes

centros, nas Capitais, nas cidades maiores e nos Estados mais industrializados a

crise econômica e financeira internacional já apareça diferenciada, quase uma

retomada do processo de desenvolvimento, no interior a crise continua forte e

pesada, porque 90% dos Municípios brasileiros vivem e dependem dos repasses

constitucionais do governo federal, especialmente o FPM e o ICMS.

Gostaria de fazer esse debate em relação à necessidade de fazermos novo

processo de revisão constitucional. Quando fui Deputado Federal, participamos, em
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1992 e 1993, de um período de revisão constitucional e apresentamos uma série

enorme de projetos para melhorar a Constituição de 1988, que já tinha muitos erros e

defeitos que precisavam ser corrigidos; porém não conseguimos aprovar quase nada

nessa revisão constitucional.

Hoje há necessidade de pensarmos até na proposta feita pelo PT, no ano passado,

de se realizar uma constituinte exclusiva. Diferentemente de eleger Deputados

Estaduais e Federais, eleger uma constituinte para, num período de dois anos, fazer

uma revisão na nossa Constituição Federal. A falta de uma legislação complementar

ou a complementação da legislação faz com que esse vazio jurídico, esse buraco-

negro propicie extrapolação como, por exemplo, quando se deu ao Ministério Público

tanto poder, mas não se deram controles para esse poder. Permite-se hoje que o STF

ou o STJ fixem normas como se fossem leis, porque existem leis que não foram

regulamentadas, que não foram complementadas. A questão federativa, então, é um

drama. O Deputado Antônio Júlio, Prefeito como eu, sabe muito bem do que estou

falando. O governo federal, no auge da crise, solta uma benesse da redução do IPI e

arrebenta com os Municípios. O que o governo federal fez? Fez cortesia com o

chapéu alheio, porque, na verdade, ao reduzir o IPI, reduziu os recursos do FPM e do

Fundo de Participação dos Estados, e os Prefeitos estão à míngua. O volume de

demissões nas Prefeituras Municipais é fantástica. Como a maioria das Prefeituras

pequenas geralmente são as maiores empregadoras de cada Município, temos um

exército de desempregados. As Prefeituras estão paralisadas, e muitas delas estão

funcionando apenas em meio expediente. Não adianta nos dizermos democratas,

republicanos, defensores do Estado Democrático de Direito, se não entendermos de

forma clara que a Constituição Federal precisa ser alterada e, em consequência, a

Constituição do Estado de Minas Gerais necessita de reformulações.

Estamos tendo embates sérios aqui em relação à invasão de competência no

Estado de Minas Gerais, nessa guerra em que o meio ambiente tenta impedir o

cidadão de plantar feijão, plantar arroz, de produzir. Isso tudo é deficiência da

legislação e, especialmente, deficiência dos preceitos constitucionais do Estado de

Minas Gerais, consequência da falta de regulamentação de muitos dispositivos

federais. No auge dessa crise com o IEF, discutiu-se muito, e qual a desculpa dada
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pelo IEF? Estamos obedecendo a um decreto federal. Ora, somos o Estado de Minas

Gerais. Temos de ter a nossa própria lei, adaptada, claro, à lei federal. Mas temos de

ter o nosso preceito, e não somente obedecer ao preceito constitucional federal ou à

lei federal ou ao decreto federal. Temos de ter as nossas normas adaptadas, para

que possamos atuar na realidade de Minas Gerais. Ora, se Minas é um Estado muito

grande, cheio de diferenças, de regiões desiguais, umas até mais desiguais que as

outras, imaginem o Brasil.

Vem aí a discussão que vislumbramos como discussão que deve ser aprofundada:

a questão do pré-sal. Não apenas analisar o pré-sal e a distribuição dos seus

“royalties” a todos os Municípios e Estados brasileiros, mas também a distribuição

dos “royalties” do petróleo, que estão criando uma situação esdrúxula de cidades do

Primeiro Mundo, enquanto temos cidades do “Quarto Mundo”, já nem de Terceiro.

Muita riqueza em Campos e em algumas cidades do Rio de Janeiro e a mais absoluta

pobreza nas Setubinhas da vida, nas pequenas cidades da nossa região dos Vales

do Jequitinhonha e do Mucuri.

A rediscussão do pacto federativo tem de ser feita, especialmente agora em que se

deflagra o processo antecipado da disputa eleitoral de 2010, com vistas à ocupação

da Presidência da República.

Não cabe a nós, a não ser por opinião pessoal ou desejo próprio, dizer aqui que

rumos as eleições devem tomar, mas certamente algo os brasileiros terão de exigir

dos candidatos: que se pronunciem e se preocupem com a economia.

A crise internacional que se abateu sobre o Brasil era previsível. O País não foi tão

afetado, porque o mercado interno foi estimulado e compensou em parte o problema

das exportações. Minas Gerais, por ser o maior exportador, foi o que mais prejuízos

teve com a crise internacional. Essas crises precisam ser reduzidas, na medida em

que temos de pensar na economia como atividade que deve prioritariamente

aumentar a capacidade de consumo da população mais pobre, sem fazer com que a

classe média fique pobre, como está acontecendo. Estamos vivendo um momento

estranho. Lembro-me de que, quando era Deputado Federal, lutávamos, tínhamos o

desejo de fazer com que o salário mínimo chegasse a US$100,00. Hoje passa de

US$200,00. É isso que está segurando a economia brasileira. É preciso ampliar muito
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mais os benefícios sociais pelo salário, aumentar a rentabilidade do trabalho e, ao

mesmo tempo, seu ganho, para que o trabalhador tenha poder de compra. Mas a

classe média está sendo achatada, arrebentada, Sr. Presidente, dizem que as

famílias mais pobres passaram a ganhar um pouquinho mais e quem tem renda de

R$1.300,00 está na classe média, mas isso é brincadeira! Renda de R$1.300,00 não

é de classe média, é de classe pobre. A estatística, o próprio IBGE tem de mudar o

seu enquadramento, mas, na verdade, a classe média, que tinha boa substância para

dar sustentação ao consumo no Brasil, participando sobretudo do processo de

desenvolvimento, tem sido reduzida paulatinamente.

O problema vai desde a Previdência, que reduziu a remuneração dos aposentados.

Isso tem de ser revisto. Há uma série de questões constitucionais que precisam ser

verificadas. Sr. Presidente, sob pena de sermos acusados de omissão pela história,

não podemos deixar de debater esses assuntos profundos, especialmente no que se

refere aos Municípios. O que todos os candidatos e políticos dizem é que o Município

é a peça mais importante, é a célula “mater” da Nação. É uma beleza dizer que é no

Município que moramos, que vivemos, que produzimos, que é lá que está a roça que

produz o alimento, que é lá onde está a fábrica. Tudo acontece nos Municípios. Só

não acontece a devolução dos impostos que são recolhidos, só não acontece o

retorno do dinheiro para dar infraestrutura às cidades, só não acontece o retorno dos

recursos para estimular diretamente o produtor rural. Isso tem de ser alterado.

Hoje a culpa não é do Lula, e sim da Constituição de 1988, a chamada Constituição

“cidadã”, que, na verdade, foi algoz dos Municípios. Temos uma carga tributária

pesada no Brasil, onde o trabalhador que consegue saltar um pouquinho na escala

salarial paga 27,5% de Imposto de Renda sob seu ganho, mais 11% de Previdência.

O governo come praticamente a metade do seu salário. Toda a classe trabalhadora

gasta cinco meses de salário por ano para pagar tributo. Está errado! Isso tem de ser

consertado. Precisamos revisar nossa Constituição, revisar a Constituição do Estado,

refazer nossas leis para que possamos de fato buscar a efetiva cidadania.

Quando faço este discurso que parece que não tem muita importância, é com o

objetivo de dizer ao nosso povo, através da TV Assembleia, que, não existindo essa

discussão, teremos sempre políticos limitados no comportamento, sem a seiva do
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espírito público no seu organismo para que produzam um trabalho legislativo de

transformação e influam, de fato, na condução do Brasil a tempos melhores.

A determinação que tenho, Sr. Presidente, ao me pronunciar, é continuar sendo,

como sempre fui, defensor dos Municípios brasileiros como a parcela mais importante

da Federação, a qual hoje sofre escárnio do Congresso Nacional, escárnio dos

Senadores e dos Deputados Federais, que permitem sejam tomados dos Municípios

recursos constitucionais devidos em apropriação indébita. De forma criminosa o

governo federal isenta o IPI, do qual o Município e o Estado são beneficiários

constitucionalmente. O governo federal não poderia mexer em um tributo

compartilhado. Poderia muito bem reduzir a Cofins ou outras tarifas ou impostos, mas

nunca mexer no IPI. Essa é nossa proposição. Mas, do ponto de vista do Estado, Sr.

Presidente, há também de haver uma mudança de comportamento. O Estado de

Minas também tem de dar uma resposta aos Municípios. Está faltando uma resposta,

por exemplo, e isso não é segredo, não há como entender que um membro da

Federação, que é o Município, pague ICMS de 25% sobre a conta de luz dos prédios

públicos e da iluminação pública. Isso é um rombo no orçamento dos Municípios.

Então, Sr. Presidente, concluo minha fala, para permitir que os outros

companheiros se manifestem neste momento. Muito obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Com a palavra, o Deputado Padre

João.

O Deputado Padre João* - Sr. Presidente, nobres colegas, Deputados. Tenho três

assuntos a abordar, mas vou começar pelo IPI, dando continuação à fala do nobre

colega Deputado Getúlio Neiva. Em evento que a própria Assembléia promoveu na

Expominas, pude ouvir o Belini, Presidente da Fiat na América Latina, fazer uma

análise e mostrar os números, diferentemente do que V. Exa. menciona. Confesso

que não estou acompanhando mês a mês, mas o que ele mencionava era que a

queda diária da venda de automóveis era violenta. Logo no primeiro mês de redução

do IPI, o emplacamento de veículos quase triplicou. Então, na verdade, ao fechar as

contas, em relação ao IPI não houve queda porque, embora a alíquota tenha sido

reduzida, a produção triplicou. Essa medida, além de não provocar a queda da

arrecadação, preservou os postos de trabalho. Isso não permitiu a queda de outros
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impostos que teriam impacto maior no País como um todo, no Estado e, portanto, nos

Municípios. Não tenho esses números no momento, mas essa análise era baseada

em todas as empresas, não só da Fiat. Posso ler aqui uma parte do próprio “Le

Monde”, importante jornal de nível internacional, que diz assim: “Lula acertou ao falar

que a crise era marolinha. O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve uma visão

bastante correta ao dizer que a crise no Brasil provocaria apenas uma marolinha”.

Assim diz todo o artigo publicado no jornal francês “Le Monde” desta quinta-feira. O

diário argumenta que a recessão no Brasil durou apenas um semestre, citando o

aumento de quase 2% do PIB; de 1,9%, no segundo trimestre de 2009, após queda

nos dois trimestres imediatamente anteriores. Ou seja, além da recuperação da Bolsa

de Valores de São Paulo e do próprio real. Quer dizer, ainda continua. A rápida

recuperação do Brasil demonstra a precisão da estratégia adotada pelo governo,

concentrada no apoio do mercado interno. As reduções de impostos a favor das

indústrias de automóveis e de eletrodomésticos mantiveram as vendas nesses dois

setores cruciais, afirma o jornal, lembrando ainda que a confiança do consumidor

brasileiro jamais chegou a ser abalada. E não só a do consumidor, mas a de grandes

empreendedores. O Lula pode lamentar, nessa última semana, que apenas a Vale

não correspondeu na continuação dos investimentos. Grande parte das empresas, na

linha siderúrgica, da mineração, continuaram com os investimentos. Apenas a Vale,

que tinha e que tem ainda o grande patrimônio do povo brasileiro, que o herdou, em

equipamentos, em ferrovias, nas siderúrgicas, mineradoras ou no próprio subsolo,

porque já tinha o direito de lavra, uma coisa fabulosa em toda parte, sobretudo aqui

em Minas, no Pará.

O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - Apenas gostaria de ressaltar que o jornal

“Le Monde” está certo, as declarações estão corretas. O que nós, municipalistas,

reclamamos é que, se se reduzisse a Cofins de 9% para 3,1%, o efeito seria o

mesmo para as indústrias de automóveis, que dariam a redução do IPI e não se

tiraria nada dos Municípios. Isso sem tirar receita dos Municípios. E, se houvesse

crescimento da receita do IPI, os Municípios aumentariam a sua receita, o que seria

muito bom. E o Presidente deve ter ouvido alguém falar isso porque, quando foi dar a

redução de tributos para as motocicletas, já se reduziu a Cofins. O que preconizo,
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como homem do PMDB que dá suporte ao governo Lula, é que, lá em cima, façam

para os automóveis como fizeram para as motocicletas: a redução da Cofins e não a

redução do IPI. Estamos de acordo com o que apresenta o “Le Monde”, conforme V.

Exa. citou, mas queremos continuar batendo nessa tecla, para que, lá em cima, nos

escutem e façam a coisa certinha.

O Deputado Padre João* - Está bem, Deputado. O que percebemos - e o povo está

vivenciando - é que a crise não teve impacto direto na vida das pessoas. Muitas

pessoas perguntam: que crise? Ou seja, o governo, com seus programas sociais,

coordenado pelo grande companheiro e amigo Patrus Ananias, conseguiu preservar a

qualidade de vida dos mais pobres. E houve a fala do Lula para o povo brasileiro de

não o deixar preocupado, de passar segurança a ele. Porém, nos bastidores, ações

enérgicas, firmes, duras às vezes, garantiram ao Brasil ser o primeiro País a sair da

crise; e não permitir esse impacto na vida do cidadão, como em outros países - nos

próprios Estados Unidos. Então, estamos batendo recorde de empregos, que já

superam em todas as áreas, inclusive aqui em Minas Gerais, com várias

contratações. As siderúrgicas estão contratando, embora, Sr. Presidente, seja

importante ressaltar que algumas siderúrgicas foram oportunistas. A crise forçou-as a

demitir pessoas que lá estavam há mais tempo, cujos salários eram de cerca de

R$10.000,00, para agora contratar pessoas novas com salários de R$800,00.

Concordo com V. Exa., porque os nossos Municípios estão sacrificados, quando têm

de arcar com serviços que são de competência constitucional do Estado - seja na

área da saúde, seja na de defesa social, nos fóruns, no Ministério Público ou no

Judiciário, quando têm de arcar com assistência técnica. Mas às vezes isso acontece

por irresponsabilidade do Estado, como nesse caso recente de Ipatinga. Na verdade,

para assistência técnica, temos a Emater, empresa pública do Estado. Mas quanto

custa cada técnico para o Município? É um convênio. Cada técnico custa, no mínimo,

R$3.000,00, além de ter de bancar escritório e atendentes. Na realidade, quem faz

assistência técnica em Minas Gerais é o Município, porque a lógica da Emater é

arrecadar, inclusive com repasses do governo federal, que todo ano repassa a ela

vultosos recursos para a assistência técnica. Ao invés de dobrar ou triplicar o número

de técnicos, ela está arrecadando. Então é muito pesado. O Estado nada fez em



____________________________________________________________________________
989

relação à crise, e sim o Presidente Lula, com grande habilidade. Todos os setores

estão retomando, e muita coisa aconteceu. Por exemplo, os programas sociais, como

o de moradia, que garantiu a construção civil em alta, e o IPI da linha branca. E tudo

isso foi reconhecido mundialmente, não por um Deputado do PT que aqui está, mas

pelas lideranças em nível mundial, que dizem: “O Brasil saiu na frente. O Brasil

acertou”. Quando falam do Brasil, falam do Presidente Lula e da grande gerente

deste governo, mulher com fibra e competência e que coordena o trabalho com todos

os Ministros, Dilma Rousseff. Desejamos a retomada dos trabalhos da Dilma, pois

nesta semana ela retomará. Aliás, hoje ela já está, junto com o Lula, enviando ao

Congresso um projeto de lei de zoneamento da cana-de-açúcar, que prevê a

expansão da cultura, mas sobretudo impede novas lavouras no Pantanal e na

Amazônia. Essa é uma ação da Ministra Dilma, reconhecida também mundialmente

como a grande gerente deste governo. Com competência, vem liderando essa equipe

de Ministros, respondendo à necessidade do povo, dos mais pobres, e ao mesmo

tempo garantindo os avanços na linha de infraestrutura e colocando o Brasil na ponta.

Como diz o Presidente Lula: “É a vez do Brasil”. Em curto prazo de tempo, andando

nesse rumo, será o grande país, a grande referência do mundo. São essas as minhas

considerações. Muito obrigado.

* - 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, de requerimentos e de indicações. 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 4.616 a 4.620/2009,

das Comissões de Participação Popular e de Transporte. Publique-se para os fins do
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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 Assuntos Municipais - aprovação, na 25ª Reunião

Ordinária, em 16/9/2009, dos Requerimentos nºs 4.522/2009, do Deputado Célio

Moreira, e 4.526 a 4.535/2009, do Deputado Arlen Santiago (Ciente. Publique-se.).

Questões de Ordem

O Deputado Doutor Rinaldo - Sr. Presidente, hoje, na Comissão de Saúde, tivemos

o prazer de receber a Frente Parlamentar da Saúde do Congresso Nacional, com

vários Deputados Federais que aqui estiveram para o lançamento da Frente

Parlamentar da Saúde Regional. É a primeira frente regional do Brasil. Após Minas

Gerais, outros Estados criarão também a regionalização, ou seja, a regional da Frente

Parlamentar da Saúde. Essa Frente é importante porque debaterá os assuntos

principais da saúde no Brasil, principalmente a regulamentação da Emenda à

Constituição nº 29, que tanto já debatemos nesta Casa e tanto é debatida em todos

os cantos do Brasil, mas que, infelizmente, ainda não foi levada a apreciação e

votação no Congresso Nacional. Diante disso, os Municípios enfrentam dificuldades

em virtude da falta de dinheiro para a saúde e, assim, os Prefeitos são obrigados a

colocar na saúde mais do que a Constituição determina. Mesmo assim faltam

recursos para a saúde nos Municípios de todo o Brasil. Não temos só a questão da

Emenda à Constituição nº 29. A Frente Parlamentar briga pelo ato médico, pela

valorização do trabalho e por melhor remuneração na tabela do SUS. Enfim, luta por

melhor atenção à saúde em nosso País. Minas Gerais agora, com a Regional da

Saúde, poderá fazer parte dessa Frente, que luta por melhor qualidade de vida.

Tivemos o prazer de receber aqui o nosso Deputado Federal Rafael Guerra e o

Tarso, que tanto trabalham nessa Frente Parlamentar, da qual participaremos.

Convido os colegas da Assembleia para fazer coro com essa Frente Parlamentar,

pois, quanto mais Deputados trabalharem objetivando uma saúde melhor para os

brasileiros, mais resultados essa Frente conseguirá, visto que poderemos cobrar mais

ações de nossas autoridades, tendo em vista uma atenção melhor para a saúde.

Sr. Presidente, solidarizo-me com o Pe. Carlos, da Paróquia do Senhor Bom Jesus,
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em Divinópolis. Neste final de semana e durante toda a semana, tivemos ali a festa

do Senhor Bom Jesus. Participei das missas e das barraquinhas. Na igreja

testemunhei um ambiente familiar, com o trabalho do Pe. Carlos. Infelizmente, depois

de uma hora e meia que as barraquinhas haviam fechado, culparam o Pe. Carlos por

estar vendendo bebida alcoólica nas barraquinhas; porém sou testemunha, já que

estive lá, de que em nenhum dia se vendeu bebida alcoólicas nas barraquinhas da

Igreja do Senhor Bom Jesus. Foi uma festa familiar em que não havia cerveja nem

outro tipo de bebidas alcóolicas; tomei guaraná. Disseram que houve distribuição de

bebida. Parece que, depois das barraquinhas, algumas pessoas agrediram o

policiamento que estava na rua próxima. Perto da igreja, existem três bares, onde se

vendia bebida, como em qualquer bar. Entretanto, nas barraquinhas da igreja, em

momento algum foram vendidas bebidas alcoólicas. Sou solidário ao Pe. Carlos pelo

brilhante trabalho que faz naquela paróquia. Muito obrigado.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, estou pedindo a palavra

pela ordem, porque eu e o Deputado Domingos Sávio temos trabalhado, faz 15 dias,

na modificação da lei florestal. O que está acontecendo no nosso país, em especial

no Estado de Minas Gerais, é que o produtor rural, o plantador de tomate, de arroz e

de feijão, que trabalham sem saber se terão lucro, passaram a ser tratados pelo

governo do Estado como bandidos. E como bandidos continuam a ser tratados.

Fizemos todas aquelas audiências, e o IEF trocou o seu Diretor, mas a polícia

continua agindo de forma totalmente equivocada. Tenho aqui documento de multa

que foi feita hoje, Deputado Weliton Prado, às 7 horas, contra um produtor que

plantava tomate. Ele foi multado e teve a sua obra embargada. Assim, ele já não

pode praticar nenhuma atividade nem para continuar o cultivo do seu tomate. Fato é

que fizeram um boletim de ocorrência, que foi encaminhado ao Ministério Público, e

ele vai responder por crime ambiental. Sabem qual crime ele está cometendo? O

crime de produzir produtos para o povo brasileiro, incluindo esse próprio policial que o

multou e também para o Promotor, que tem sido implacável com esses produtores

rurais. O Judiciário também não fica atrás, pois esse Poder também não analisa se

realmente houve ou não crime ambiental. Votou-se nesta Casa que áreas

consolidadas poderiam ser utilizadas. Um curso d’água, Deputado Domingos Sávio,
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não pode ter o mesmo tratamento de um rio ou ribeirão. Isso precisa mudar. Aliás,

nós brigamos, e a Assembleia já tentou fazer isso, e nós reconhecemos que houve

algum avanço, mas o que a polícia continua fazendo não foi o combinado. O

combinado foi que, no caso dessas ações, não haveria BO, isto é, não haveria

ocorrência policial por crime ambiental. O fato de o agricultor estar plantando já quer

dizer que ele está cometendo crime ambiental, porque ele está produzindo alimentos

para a nossa população? Isso não pode continuar sendo tratado dessa forma. Essas

pessoas não podem ser tratadas criminalmente. Anteontem, à porta da Assembleia,

vimos uma atitude equivocada de um fiscal de trânsito de Belo Horizonte, e, por

pouco, não houve o linchamento desse fiscal. Houve reação de se fecharam a praça

e a rua, porque o povo já está começando a ficar indignado. O povo já não aceita

esse tipo de comportamento, e, se a polícia ou o sistema ambiental continuarem

agindo dessa forma, haverá um levante em Minas Gerais. Vocês podem ter certeza

disso. Aliás, já estão surgindo lideranças pelo interior de pessoas que já não

conseguem trabalhar e, pior, que já não podem sair de casa porque foram

condenadas, por plantarem alimentos, a ficar três anos dentro de casa, só podendo

sair nos horários determinados pela Justiça. Assim, esses indivíduos não podem mais

tirar leite às 4 horas, só às 5. Isso não tem lógica. O pronunciamento que faço hoje

será o mesmo que farei na próxima terça-feira. Está aqui o documento, elaborado

hoje, às 7 horas, que não foi assinado pelo produtor rural. Tenho dito: não assinem,

como também enfrentem o policiamento e vão para a cadeia ou para o Ministério

Público, porque nós estaremos lá para começar um levante contra os abusos

cometidos pelo Estado de Minas Gerais contra o produtor rural. Estou levantando

essa questão, porque o Deputado Domingos Sávio foi um dos que trabalharam muito

em nosso projeto, para acabar com essa truculência da fiscalização. Sabemos que

aqueles que realmente cometem crime ambiental têm de pagar. Não estamos aqui

para defender os verdadeiros agressores do meio ambiente, mas sim os produtores,

porque esses eu conheço e sei como trabalham. Se forem preservar 30m, Deputado,

ele já passará para o terreno do vizinho, em 90m do curso d’água. O documento nem

fala que não se trata de ribeirão, mas sei que não é um ribeirão, porque conheço o

lugar. Este pronunciamento é apenas para voltar à discussão. Não dá para continuar
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do jeito que está. O jornal “O Tempo” fez uma matéria fantástica até cair o Diretor do

IEF. Cansamos de falar isso aqui, ou melhor, cansei de avisar o Líder do Governo,

Deputado Mauri Torres, que, se não houver uma modificação, o Governador Aécio

Neves vai pagar caro, por uma dívida que não é dele, mas do governo dele, porque

os abusos continuam por parte do sistema ambiental e da Polícia Ambiental. Até

penso que deveríamos começar um movimento aqui, duro e pesado, para acabar

com a Polícia Ambiental. Acho que não há lógica alguma em um policial

despreparado tratar da questão ambiental e continuar multando, fazendo BO e

criando todas essas dificuldades.

O Deputado Domingos Sávio - Obrigado, Sr. Presidente. Antes de abordar o

assunto que me faz solicitar esta questão de ordem, quero me solidarizar com o

pronunciamento do Deputado Antônio Júlio. Em alguns momentos, temos alguns

embates, mas o Deputado Antônio Júlio foi muito feliz, deixou claro que não

queremos aqui defender quem destrói o meio ambiente; queremos defender quem

trabalha, quem produz. Há uma legislação burra, que já mudamos aqui, e que não é

mero projeto de lei, é lei, o Governador já sancionou - nesse aspecto, devo defender

o Governador, porque ele sancionou. Agora vem uma questão muito interessante: o

Deputado Antônio Júlio comentava comigo que, às vezes, quando se multa ou se

prende o cidadão, diz-se que não se pode alegar em sua defesa o desconhecimento

da lei. E é verdade, isso é um princípio do Estado de Direito, da Constituição. Mas

será que o policial e o agente do IEF têm o direito de desconhecer que o Governador

acabou de sancionar uma lei que a Assembleia Legislativa aprovou? Essa lei

estabelece que as áreas de preservação permanente, onde o cidadão planta tomate

há muitos anos, onde ele tem a sua pequena atividade de horticultura, já estão com

uso consolidado garantido pela lei. Mesmo na beira d’água, o cidadão terá prazo de

20 anos para ser substituído, a fim de que não seja afetada sua atividade de

subsistência e a condição de ganhar seu sustento. Isso é abuso de autoridade.

Deputado Antônio Júlio, quero me colocar ao seu lado e ao lado dos demais colegas.

Já saiu o Diretor do IEF, e é bom que quem assumiu saiba que a Assembleia está

atenta. Estamos todos unidos: base do governo e Oposição. Estamos aqui em defesa

do meio ambiente, mas também em defesa de quem quer produzir. Fala-se muito em
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desenvolvimento sustentável, que não pode ser apenas uma expressão bonita.

Desenvolvimento sustentável é respeitar o meio ambiente e respeitar o

desenvolvimento; é conciliar essas duas coisas. Foi a lei que votamos aqui. Mas, de

repente, um fiscal vai até lá e simplesmente diz: “Não sei dessa lei ainda; vou multá-lo

assim mesmo”. Com isso ele cria constrangimento, faz BO. Ora, é preciso que haja

um mínimo de respeito ao produtor rural. Quero falar agora, Sr. Presidente, nestes

poucos minutos que me restam, da visita que fiz hoje, pela manhã, a Bom Despacho.

Lá tivemos a alegria de acompanhar a inauguração de um bloco cirúrgico, em

homenagem bonita ao Dr. Geraldo César Lacerda, médico fantástico que nos deixou

recentemente. Ele foi homenageado ali, seu nome foi dado ao centro cirúrgico. Essas

e outras obras na Santa Casa daquela cidade foram feitas com dinheiro do Pro-Hosp.

Lutei nesta Casa para que o Pro-Hosp fosse estendido ao Centro-Oeste mineiro,

porque aquela região fazia parte da macrorregião da Grande BH. Mas esse programa

não chegava lá, porque as cidades não eram consideradas cidades-polos. Com a

mudança que propus, no passado, que teve o apoio do Secretário de Saúde e do

Governador Aécio Neves, o Centro-Oeste passou a ser macrorregião, e Divinópolis

sede. Já a microrregião de Bom Despacho teve esta cidade como sede. Assim

também ocorreu com Santo Antônio do Monte, Campo Belo, Itaúna e outras cidades,

que se beneficiaram com essa decisão. Agora o resultado vem se acumulando,

porque todo ano o Pro-Hosp, que é um programa do governo do Estado, repassa o

dinheiro para a Santa Casa. Foi um momento muito positivo. Nessa mesma linha da

saúde, estivemos, nesta semana, em São João del-Rei, lutando para que essa cidade

seja também sede de macrorregião. Assim, São João del-Rei receberá também mais

investimentos na área da saúde, receberá o dinheiro do Pro-Hosp, do Viva Vida.

Continuaremos lutando até que essa cidade e toda aquela região do Campo das

Vertentes sejam atendidas de forma adequada. Ainda hoje estaremos com o Prefeito

Vladimir e com o Governador Aécio Neves, que assinará convênio para o início de

todo o processo de construção do hospital regional em Divinópolis. Serão

R$36.000.000,00 do governo do Estado e R$4.000.000,00 da Prefeitura de

Divinópolis. Essa obra atenderá a toda a região. Trata-se de um acontecimento que

devo comemorar como algo que já justifica toda a minha luta na vida pública. Construí
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o Pronto-Socorro de Divinópolis, que atende tantas pessoas na região, e agora

consegui a construção de um hospital de R$40.000.000,00. Esse hospital destina-se

a atender toda a região e a melhorar a saúde pública, bem que não tem preço, causa

que tem de unir todos os partidos e correntes ideológicas. Concluo, Presidente,

dizendo que acabei de protocolar emenda a um projeto que o Governador mandou a

esta Casa, em atendimento a uma sugestão nossa, que visa regularizar a situação

dos servidores de função pública do Ipsemg e de outros órgãos do Estado, os quais

eram discriminados e corriam o risco de ter reduzido o salário. O Governador atendeu

ao nosso apelo e mandou um projeto regulamentando a situação desses servidores

de função pública. Agora, apresentamos a esse projeto uma emenda pela qual se

autoriza que a decisão sobre o horário e o local de trabalho de todo médico do Estado

cedido ao Município fique a cargo do Prefeito. Isso resolve o impasse da greve em

São João del-Rei e ajuda outros Prefeitos a negociar com os médicos do Estado um

horário e um local de trabalho adequados e a superar este conflito: o médico é do

Estado e está subordinado ao horário do Estado, mas trabalha no Município, onde a

realidade é outra. Com essa emenda, pretendemos resolver esse problema e ajudar a

melhorar o funcionamento da saúde pública em nosso Estado. Muito obrigado, Sr.

Presidente.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há quórum para

votação, mas que há para a continuação dos trabalhos. 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 20 minutos. Com a palavra, o Deputado

Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

público presente, telespectadores da Tv Assembleia, boa tarde.

Ilustre Deputado Antônio Júlio, quero solidarizar-me com sua fala. Subscrevi o

pedido da CPI da indústria da multa, organizada pelo Deputado Paulo Guedes. Apus

minha assinatura nesse pedido e espero, Deputado Antônio Júlio, que instalemos

essa CPI na Assembleia Legislativa de Minas. Se nossa assinatura não valer para a

instalação da CPI da indústria da multa em Minas Gerais, para defender os nossos
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produtores rurais, vou apor minha assinatura é em uma proposta de emenda à

Constituição para oficializar aquilo que parece ter virado lei neste Estado: que na

Assembleia de Minas Gerais é proibido fazer CPIs. Temos de colocar isso na

Constituição mineira: não se instala CPI neste Estado. Espero que prevaleça o

sentimento geral desta Casa e que consigamos instalar a CPI da indústria da multa,

para apurar os abusos de autoridade e o que está ocorrendo com o produtor rural em

todo o Estado. Em Guanhães, por exemplo, onde já realizamos audiência pública, o

Vereador Demerval tem denunciado constantemente o abuso de alguns fiscais. Quer

dizer, é importante a instalação da CPI da indústria da multa. Se essa CPI não sair,

vamos alterar a Constituição ao menos para dizer que aqui não se instalam CPIs até

o fim do atual governo, durante o qual não se instalou qualquer CPI nesta Assembleia

Legislativa. E CPI é importante porque é o fórum para que se investiguem e apurem

situações, dando a todos direito de defesa. Quem tiver responsabilidade será punido

de acordo com essa responsabilidade. Espero, portanto, que a CPI da indústria da

multa seja instalada na Assembleia de Minas Gerais.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte)* - Deputado Carlin, V. Exa. está fazendo um

pronunciamento muito correto. O que mais me deixa indignado é que a maioria

absoluta dos Deputados tem conhecimento do que está se passando no sistema

ambiental em Minas Gerais, da corrupção que se implantou nos órgãos de

licenciamento ambiental neste Estado. Todos sabem disso. Mas o que me deixa

ainda mais indignado é que alguns Deputados tenham assinado o requerimento de

instalação da CPI, mas, logo após, o governo tenha exigido deles que retirassem a

assinatura. Não sei se é porque faço política pela palavra, e minha palavra vale muito,

mas hoje a assinatura está valendo pouco. Para alguém assinar um documento

desse, para fazer um acordo e um compromisso, deve pensar primeiro, para depois

não precisar recuar sob a pressão do governo para não haver CPI. Sabem por que

não pode haver? Porque, na única CPI que conseguimos montar aqui - foram duas,

uma foi feita na pressão, porque foi lida antes da retirada das assinaturas, foi aquela

questão ambiental da Mina Capão Xavier -, apuramos que houve corrupção no

licenciamento ambiental da mina, tanto que está na Justiça. Conseguimos liminar na

primeira instância, e depois o governo do Estado teve de intervir no Supremo, sob
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alegação de que se tratava de interesse do Estado. Mas houve corrupção, está

comprovado. Para justificar o licenciamento, apresentaram laudo de um engenheiro

espanhol que se dizia a maior autoridade em lençol freático do mundo. A empresa

dele se chamava farsa. É uma farsa mesmo. Ficamos indignados, porque o parecer

estava em espanhol e, de acordo com nossa legislação, não tem validade. Saímos de

Belo Horizonte, com passagem paga por nós, e fomos até a Espanha procurar essa

pessoa no maior escritório do mundo. Não encontramos nada. O cara mora na

periferia da Região Metropolitana de Madri e não tem escritório. E ele deu esse laudo.

Por isso o governo sabe que essa questão das multas do IEF é muito mais grave do

que estamos dizendo. O IEF, o sistema ambiental de Minas Gerais, não aguenta meia

hora de fiscalização. Parabéns pelo discurso. Obrigado.

O Deputado Carlin Moura* - Obrigado. Na oportunidade, peço que todos os

Vereadores, produtores rurais e seus sindicatos enviem “e-mails” e cartas aos

parlamentares da Assembleia de Minas, pedindo a instalação da CPI da indústria da

multa. É muito importante a instalação dessa CPI para Minas Gerais, para defender

quem trabalha e punir quem estiver praticando crime ambiental.

Outro assunto que trago diz respeito a importante pronunciamento do ilustre

Deputado Getúlio Neiva. Ele também faz parte do PMDB, importante partido da base

aliada do Presidente Lula, talvez o mais importante, com grande participação no

governo do Presidente. Para se ter uma ideia, em Minas Gerais, a presença do

PMDB nos órgãos e nas autarquias federais é muito grande, com uma grande

presença no Ceasa, no DNPM, na Casemg, no DNIT e em vários outros órgãos. O

PMDB é um partido que hoje é governo Lula. O Deputado Getúlio Neiva apresenta

preocupações com as quais compartilho, mas às vezes ele se desvia um pouco,

tomando um rumo um pouco equivocado. Refiro-me à situação financeira dos

Municípios. É óbvio que não podemos tapar o sol com a peneira; os Municípios

passam por dificuldades. Mas não podemos esquecer que o Presidente Lula está à

frente da direção do Brasil no momento em que o mundo vive a maior crise da história

do capitalismo. Todos os entendidos dizem que a crise iniciada em 2008 é de maior

profundidade do que a crise de 1929. Nesse contexto, o Presidente agiu de forma

acertada e correta, quando, por exemplo, reduziu o IPI para fomentar a economia do
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País. Se não fosse isso, o País teria entrado na contramão da roda da economia.

Obviamente, o Deputado Getúlio Neiva esquece-se de dizer que o Presidente Lula,

até maio de 2009, restituiu a todos os Municípios brasileiros o valor integral do

repasse, nos mesmos moldes de 2008, que, diga-se de passagem, foi um dos

melhores períodos de arrecadação. Todos os Municípios mineiros e brasileiros

tiveram, até maio de 2009, a restituição, a compensação. O Presidente Lula prometeu

e está cumprindo. Faltam ainda as outras partes, que compreendem até o mês de

agosto, e há uma polêmica sobre se o repasse virá em janeiro de 2010 ou se virá

agora. Defendo a ideia de que esse repasse tem de ser feito imediatamente. Porém é

óbvio que o Presidente Lula está cumprindo a sua parte, porque tem

responsabilidade. Nunca se viu um Presidente com tanta responsabilidade com os

Estados e Municípios como o Presidente Lula. Também não podemos deixar de dizer

que, com a redução do IPI, houve maior circulação de mercadorias. Venderam-se

mais carros, geladeiras, tanquinhos de lavar de roupa, eletrodomésticos. A indústria

automobilística bateu todos os recordes de venda com a redução do IPI. Com isso, a

arrecadação do ICMS aumentou, especialmente nas grandes cidades. Obviamente

que, nas cidades menores, que não são industrializadas, a dificuldade é um pouco

maior, mas o Presidente Lula, sem dúvida alguma, tem feito a sua parte.

A grande questão dos Municípios passa pela importante reforma tributária que este

país precisa fazer e que, muitas vezes, fica travada por causa do interesse dos

grandes. Precisamos fazer a reforma tributária e entendemos que os impostos têm de

ser mais bem compartilhados com Estados e Municípios. Achamos, por exemplo,

que, no bolo tributário distribuído entre Estados e Municípios, deveriam entrar

também as taxas de contribuições. Ou seja, é importante que sejam compartilhadas

com os Estados e Municípios, mas isso depende de uma reforma tributária. Então, o

PMDB, que participa do governo Lula, precisa defender a reforma tributária, a fim de

defendermos melhor os nossos Municípios. O Presidente Lula está cumprindo a sua

parte, a compensação está rigorosamente paga até maio de 2009, e o restante será

pago. Sem falar nas outras questões, que já mencionei desta tribuna, a exemplo do

parcelamento das dívidas do INSS e dos investimentos do PAC. O Presidente Lula

está sendo solidário neste momento difícil que a economia mundial está vivendo e,
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com muita altivez e competência, mostrou que sabe governar este país e enfrentar a

crise. Não é à toa que hoje ele é referência internacional. O que nos preocupa,

Deputado Weliton Prado, é se o governo do Estado está fazendo a sua parte. O

governo do Estado, por exemplo, perdeu uma ação na Justiça para a Prefeitura de

Ipatinga que, corretamente, defendeu seus direitos. E a Prefeitura de Ipatinga tem o

direito à restituição de R$98.000.000,00. A ação já transitou em julgado, e já não

cabe recurso. O Tribunal de Justiça mandou a Fazenda Pública do Estado pagar esse

valor. No entanto, não sei por que cargas d’água e com qual argumento jurídico a

Fazenda está cotizando a dívida, pegando 10% de cada Município para pagar a

dívida com Ipatinga, que é do Estado com o Município. Contagem perderá

R$7.000.000,00 nessa brincadeira; Belo Horizonte, R$14.000.000,00; Betim,

R$4.000.000,00. É uma verdadeira lambança jurídica a atitude do Estado, que não

pode prevalecer. A dívida é do Estado de Minas Gerais, é da Fazenda Pública de

Minas Gerais, que descontará esse valor, aleatoriamente, de cada Município. É disso

que o Deputado Getúlio Neiva tinha de se lembrar na tribuna. O governo do Estado

não está colaborando com os Municípios neste momento.

Sem falar nos gastos que os Municípios estão tendo com a Emater, com as Polícias

Civil e Militar, com o ensino médio. Em muitos deles, por exemplo, em Contagem, a

obrigação do ensino médio é do Estado, mas quem o paga é a Prefeitura de

Contagem. Em Belo Horizonte, também várias escolas ainda são mantidas pela

Prefeitura, e não há compensação por parte do governo do Estado. É isso que temos

de cobrar. Então cada Prefeito que ajuda - e tem de ajudar mesmo - a Emater e as

Polícias Militar e Civil tem o direito à restituição desse gasto. Vejam que isso não fica

barato, é muito caro. Só em Contagem são gastos aproximadamente R$800.000,00

por ano com serviços que são de obrigação do governo estadual.

Há uma outra questão, Sr. Presidente. Em momentos de crise, temos de nos

fortalecer. É como se estivéssemos numa guerra, a arrecadação do Estado está

caindo, há um rombo de R$1.700.000.000,00, então, num momento de guerra, é

preciso fortalecer o exército. Em matéria de arrecadação, o exército se chama Auditor

Fiscal, que é quem garante que a arrecadação não caia, quem fiscaliza para não

haver sonegação. Quanto mais pessoas estiverem pagando, mais o Estado
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arrecadará, e assim se consegue fazer justiça tributária. Então isso se chama Auditor

Fiscal, é o Fiscal da Receita Estadual, que muitas vezes é visto com maus olhos;

todavia essa é uma categoria essencial para defender a soberania do Estado. O que

o governo do Estado tem feito com os nossos Auditores Fiscais de Minas Gerais? Ele

está fechando unidades pelo Estado afora. Somente 20 Municípios têm um posto da

Receita Federal. O governo do Estado está aplicando a política salarial de premiação.

Em vez de ter uma política salarial para o funcionário de carreira, é feita uma

premiação, ou seja, você premia o Fiscal de acordo com a sua produtividade, mas

essa premiação não entra na aposentadoria. E, se o Auditor Fiscal adoece, ele não

receberá nesse período em que estiver doente nem no período de férias. Portanto

essa premiação é um desrespeito com a categoria dos Auditores Fiscais, porque não

leva em conta a aposentadoria, as férias, os afastamentos. Também as Auditoras

Fiscais que estiverem em licença-maternidade não têm direito a essa premiação

durante o período de gravidez. Então isso acaba violando um princípio do Auditor

Fiscal, que é o da sua integralidade de salário. E o mais grave é que Auditor Fiscal é

uma carreira do Estado. Além disso, é autônomo, e a sua prerrogativa é tal qual a de

um Juiz de Direito e Promotor de Justiça. Em Minas, a autonomia do Auditor Fiscal

está sendo violada. Hoje, por ordem da Secretaria de Estado de Fazenda, para fazer

uma fiscalização, o Fiscal tem de ter ordem de serviço da chefia, que é um cargo

comissionado indicado pelo Secretário de Fazenda. Isso viola um princípio

constitucional da autonomia do Fiscal da Fazenda. É preciso ter ordem do seu

superior para chegar a uma empresa, a fim de fazer uma verificação, ou seja, para

dizer se pode ou não fazer a fiscalização. Essa é uma aberração jurídica que fere a

autonomia do Auditor Fiscal.

O Estado também tem utilizado mecanismos de substituição tributária. O que é

isso? Quando vão fazer a aquisição das suas mercadorias, as pequenas empresas e

as microempresas já têm de pagar antecipadamente o valor do imposto devido.

Portanto é pago antecipadamente. Observe que coisa impressionante, Deputado

Weliton Prado! Por exemplo, imaginem que sou um microempresário que venda arroz

e óleo de cozinha. Sou uma pequena padaria, um pequeno supermercado, e saio

para comprar óleo de cozinha num grande revendedor do Triângulo. Quando vou
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comprá-lo, já pago antecipadamente o valor do imposto, que parará no caixa da

grande empresa, do grande fornecedor. Olhem que mecanismo perverso!

Paga-se antecipadamente ao grande fornecedor, que recebe o dinheiro do pequeno

e que terá 90 dias para restituir à Receita Estadual. Vejam que perversidade:

descapitalizam o pequeno - que tem de pagar antecipado - e capitalizam o grande. É

a política da injustiça social e da inversão de valores, Deputado Weliton Prado. Trata-

se do governo dos grandes, dos poderosos. Sacrifica o pequeno, descapitaliza o

pequeno empresário dono de uma pequena padaria, de um pequeno armazém, de

uma pequena farmácia, e favorece o grande. Aliás, o maior exemplo está no setor

farmacêutico, como aquela farmacinha de grupo familiar do Bairro 1º de Maio ou do

Bairro Amazonas. Quando chegam lá para comprar remédios, é preciso pagá-los

antecipadamente. E nas grandes farmácias, como os grandes grupos econômicos

que estão invadindo Minas Gerais, pode-se pagar depois de 90 dias. Sabem o que

ocorreu em Belo Horizonte e na RMBH nos últimos dois anos? Tivemos as farmácias

de bairro sendo fechadas. Belo Horizonte e a RMBH foram invadidas pelos grandes

grupos econômicos por causa dessa perversidade chamada substituição tributária.

Prejudicam os pequenos e favorecem os grandes; descapitalizam os pequenos e

capitalizam os grandes. É algo perverso.

Outro assunto perverso também é o sistema de regime especial. Há redução de

imposto para tudo quanto for setor econômico forte, mas o que deveria se reduzir não

é reduzido, como o ICMS da conta de luz e o ICMS sobre os alimentos da agricultura

familiar. Meu Deus, é comida para o povo! Aqui ainda não houve a redução, mas para

os grandes há!

Então, Deputado Weliton Prado, estou aqui para falar dos Auditores Fiscais, porque

tenho convicção de que essa categoria é muito importante para manter a saúde

financeira do Estado, representada pelo Sindifisco, que está em campanha salarial e

que até hoje não foi recebida pelo Secretário de Fazenda de Minas Gerais. Essa

categoria de profissionais é tão importante para a saúde financeira do Estado, que a

própria Lei de Responsabilidade Fiscal, ao estipular teto para gasto com servidor

público, não incluiu o Auditor Fiscal. É a única categoria que, se for preciso, pode

extrapolar dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Se me perguntarem o
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porquê, a resposta é óbvia e transparente: o Auditor Fiscal é justamente aquele que

cuida da saúde financeira do Estado e dos cofres públicos. Então, se o Estado está

diminuindo a arrecadação, é preciso que se mantenha esse servidor sempre muito

atento e vigilante, para que não caia a sua arrecadação do Estado. Se for necessário

dar aumento de salário a esses profissionais ou contratar mais pessoas, se poderá ir

além dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. É a única exceção prevista em

lei.

Faço este apelo ao governo de Estado e à Secretaria de Fazenda: que recebam

essa importante categoria, esse importante sindicato, o Sindifisco. Não se apavorem,

pois, se defendo o Auditor Fiscal, não é para ele cobrar mais imposto das pessoas, é

só para ser mais justo e não deixar que haja sonegação nem desequilíbrio nas contas

financeiras de Minas, e haverá, então, mais dinheiro nos Municípios para a saúde, a

educação e o transporte público. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela atenção a mim

concedida.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Carlin Moura) - Vem à Mesa requerimento do Deputado

Padre João, 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* - Saúdo todos e todas e parabenizo o Deputado Carlin

Moura pelo brilhante pronunciamento. A nossa luta continua com muita força.

Agradeço, de coração, às pessoas que nos enviam inúmeras contribuições e “e-

mails”, que ligam e enviam fax ao nosso gabinete, que nos cumprimentam nas ruas

de Belo Horizonte, Betim, Contagem, no Triângulo, no Norte e no Sul de Minas.

Quando vamos a algum lugar, as pessoas nos recebem de forma muito carinhosa e

comentam: “Olhem, este é o nosso Deputado que luta contra as tarifas da Cemig e da

Copasa”. Falam também sobre os nossos pronunciamentos em defesa dos servidores

da educação, que realmente vivem uma situação muito difícil, com baixos salários.

Quando vamos a alguma cidade, a uma exposição, os policiais militares e civis nos

cumprimentam nas ruas por nossa atuação em prol do auxílio- periculosidade, que é
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uma luta nossa antiga, para os servidores da segurança pública. Isso está previsto na

Constituição do Estado para os policiais civis e militares, os Agentes Penitenciários e

os policiais do Corpo de Bombeiros, mas, infelizmente, não sai do papel. Queremos

lançar uma grande campanha em todo o Estado para que todos os futuros candidatos

a Governador assumam, como plataforma, alguns compromissos com os servidores,

com a segurança pública. Ou seja, queremos que assumam o compromisso de

instituir o auxílio-periculosidade para os policiais civis e militares, os Agentes

Penitenciários e o Corpo de Bombeiros. Acompanharemos de perto a tramitação da

proposta de emenda à Constituição a esse respeito. Aliás, o Deputado Federal

Elismar Prado faz parte da comissão e fez pronunciamento da tribuna, na Câmara

dos Deputados, em Brasília, defendendo os servidores da segurança pública. Fiquei

muito feliz com isso.

Estamos assumindo a Frente Parlamentar em Defesa do Pré-Sal no nosso Estado.

Também será criada uma comissão especial. Já estamos dando contribuições para

isso. Na semana passada, estivemos em Brasília, conversamos com um grande

número de Deputados e já estamos apresentando hoje - amanhã é o último dia para

apresentação de emendas - várias contribuições em nome de todo o Parlamento

mineiro. São contribuições a partir de emendas que visam a promover alterações nos

projetos referentes ao pré-sal, já que teremos a exploração do petróleo e do gás em

águas profundas. Esse é o ouro negro do Brasil. Tenho a certeza de que, em médio e

longo prazos, em torno de 10 anos, o País terá grande possibilidade de

desenvolvimento na área educacional, com investimentos em ciência e tecnologia, na

área ambiental e na valorização do ser humano. Assim, teremos condições de passar

da posição de País em desenvolvimento para Nação desenvolvida. Tenho a certeza

de que haverá recursos suficientes para investirmos na educação. O pré-sal é uma

grande esperança. Fico muito feliz por instalarmos essa Frente Parlamentar na

Assembleia Legislativa. Estou apresentando um grande número de contribuições,

com as emendas que serão apresentadas. Amanhã é o último prazo para se fazerem

alterações e se garantir a partilha desses recursos para os Estados, e o Estado de

Minas Gerais também merece esses recursos. Estamos apresentando diversas

contribuições, diversas emendas ao projeto sobre o pré-sal em nosso país, a fim de
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garantirmos mais recursos para o nosso Estado.

Aonde vamos, ficamos muito alegres com a maneira carinhosa como as pessoas

nos tratam, pela nossa luta na Assembleia em defesa - aliás, o Deputado Carlin

Moura falou sobre isso -, da criação de uma CPI da indústria das multas, bem como

da questão ambiental, no Jaíba, que já é uma luta antiga. Agora temos a

possibilidade de criar uma CPI para investigar essa indústria, em nosso Estado, para

saber como esses recursos estão sendo aplicados. Como se sabe, é arrecadado um

grande volume de recursos. Queremos saber como os recursos das multas de

trânsito estão sendo aplicados. Há também a questão do reboque, do guincho. Como

isso está sendo feito? A revolta aqui, em Belo Horizonte, é muito grande em relação a

isso. Há um despreparo muito grande dos agentes da BHTRANS; falta-lhes até bom-

senso, que é fundamental em tudo na vida. Tenho aqui inúmeras denúncias e vários

“e-mails”. Hoje não conseguimos abrir a caixa de “e-mails” exatamente em virtude do

grande número. Estive hoje no programa “Balanço Geral”, e o apresentador Mauro

nos entregou um grande número de “e-mails”.

A população está nos enviando denúncias. Um agente, que deveria dar exemplo,

dirigia falando ao celular. Mas, quando isso ocorre com o cidadão, não têm dó,

aplicam a multa, que é pesada. Há também motos da BHTRANS estacionadas em

local proibido, na rampa para deficientes físicos. Enfim, há uma série de

irregularidades que precisam ser analisadas profundamente. Somente em Belo

Horizonte, ocorre uma multa por minuto, mais de 1.700 pessoas são multadas por

dia. Nos últimos seis meses, foram multadas mais de 307 mil pessoas não somente

da Capital, mas de todo o Estado, que utilizam as vias da cidade, principalmente a

população da Região Metropolitana. O total arrecadado foi R$23.000.000,00.

Queremos saber onde e como esse dinheiro é aplicado. É isso o que queremos

saber. Deveria estar sendo investido na educação, mas realmente não é isso o que

acontece.

Do ponto de vista jurídico, a BHTRANS está cometendo irregularidade muito

grande. As guardas municipais também estão multando. Segundo a legislação, a

BHTRANS não pode multar, ela está proibida de fazê-lo, porque é empresa de

economia mista vinculada ao poder público municipal, não tem autonomia. Ela não
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poderia estar multando, porque tem metas a cumprir e quer apenas aumentar sua

arrecadação. Se hoje um agente multa 10 pessoas, amanhã terá de multar 15, no

outro dia, 20. O jornal “Estado de Minas” publicou matéria dizendo que a BHTRANS

lucra alto com a farra das multas. A quantidade de autuações aplicadas por agentes

subiu mais de 50% em dois anos. Explicaremos o motivo: a empresa municipal

começou a cobrar produtividade dos seus funcionários, ou seja, estava pressionando

os funcionários a punir os motoristas em Belo Horizonte. Havia um “ranking” com o

nome dos campeões da caneta. O número de multas disparou. Em 2007, a receita

obtida com os autos de infração atingiu R$42.600.000,00. No quadro de aviso da

entrada de uma das gerências da BHTRANS, em 2008, havia um documento

destacando que a média diária de multa “per capita” aplicada por um grupo de

agentes cresceu 2,5%; variou de 10, em janeiro de 2005, para 25, em abril de 2008.

Então ela aplicava 10 multas e passou para 25. Quem multava mais ganhava prêmio

de produtividade, era o campeão da caneta, recebia mais e cumpria metas. De

acordo com a legislação federal, isso é totalmente proibido para uma empresa de

economia mista.

Qual o interesse da BHTRANS? Arrecadar. E esse não deveria ser seu objetivo. Ela

deveria cuidar da segurança do trânsito, da educação - assim como a guarda

municipal deve cuidar da segurança à porta das escolas e nas praças -, e não aplicar

multas, dar canetadas. A população está indignada com o trânsito caótico. O

motorista infrator realmente tem de ser punido de forma severa, mas é preciso educar

o cidadão, não colocar radares escondidos atrás de árvores, o que é verdadeira

armadilha para pegar motoristas. Tomei um táxi hoje, e o motorista, Sr. Walter, já

idoso, disse-me que, em uma semana, foi multado duas vezes no mesmo local, pelo

mesmo agente. Sabem qual é a infração que alegam que ele cometeu? O uso de

fone de ouvido. Esse senhor de idade tomou a liberdade e me disse: “Meu filho, nem

sei o que é isso, nunca coloquei fone de ouvido na orelha. Fui recorrer à Jari, mas

infelizmente ela só serve para autoridades, que vão lá e conseguem resolver o

problema; ela não tem dó do cidadão”.

Ele disse que estava indignado porque recorreu e perdeu. Peguei o táxi do Sr.

Walter hoje, e ele estava indignado, disse que nunca usou um fone de ouvido. Isso
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acontece com frequencia. Tenho aqui vários “e-mails” que demonstram a indignação

da população.

Se a BHTRANS tem apenas o objetivo de arrecadar, se é uma indústria de multas,

não poderia, de maneira nenhuma, ser empresa de economia mista vinculada à

Prefeitura. Aliás, existe um processo no STJ, e o Ministro Mauro Marques, relator, já

deu seu parecer contrário a poder de polícia da BHTRANS. A BHTRANS não pode

multar, pela legislação. É proibida de multar, e já há no STJ em Brasília

posicionamento contrário do Ministro Mauro Marques contra a indústria das multas.

Se houver mais um voto, cai o direito da BHTRANS de multar em Minas Gerais, e ela

terá, aliás, de devolver aos proprietários de veículos multados os recursos pagos

indevidamente.

Temos muita esperança. Vamos a Brasília para visitar os Ministros do STJ. Vamos

fazer apelo e acompanhamento. Queremos instalar uma CPI ampla na Assembleia

Legislativa para investigar as irregularidades nas arrecadações com as multas de

trânsito no Estado e, por que não?, com foco em Belo Horizonte. Grande parte

dessas multas aplicadas aqui em Belo Horizonte são de proprietários de veículos de

todo o Estado. Se passar aqui, leva canetada mesmo, muitas vezes multas injustas.

Pessoas que não cometeram infração estão sendo multadas pela BHTRANS. Não

defendemos motorista infrator, se infringiu a lei tem de ser penalizado, mas tem de

haver bom-senso. A BHTRANS deveria estar preocupada em educar o cidadão, e

não em multar.

Mas se se educar o cidadão e o cidadão for crítico e consciente do seu dever e dos

seus direitos, o que vai acontecer? Vai aumentar o número de multas? Não. O

número de multas vai cair. Se cair o número de multas, cai a arrecadação da

BHTRANS, o que eles não querem. Estão pagando prêmio de produtividade a quem

multa mais. Quem multa mais recebe mais. Existe um “ranking” para o agente

campeão da canetada. Quanto mais multa, mais recebe.

No quadro de avisos da entrada de uma das gerências da BHTRANS está

pendurada matéria do jornal “Estado de Minas” que diz o seguinte: “Havia um

documento que destaca a média diária de multas “per capita” aplicada por um grupo

de agentes que cresceu duas vezes, passando de 10 multas para 25 multas”. São os
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campeões da canetada. Quanto mais multa, como prêmio por produtividade recebe

mais. Recebem para penalizar proprietários de veículos. Realmente, é uma grande

injustiça. A população já paga muitos impostos, a carga tributária no nosso Estado já

é muito elevada em todos os setores. Na energia elétrica temos as contas da Cemig,

das mais caras do mundo; no ano passado conseguimos a primeira redução da

história, de 17%; este ano conseguimos que a Cemig e a Copasa não colocassem o

nome do inadimplente no SPC e na Serasa; conseguimos suspender pela terceira vez

uma licitação da Cemig de R$147.000.000,00 para aluguel de veículos, pois, se

fossem comprar, o preço desse veículo seria muito mais baixo. Se fossem licitar para

comprar, o valor ficaria em R$60.000.000,00. Um veículo que vale R$30.000,00

estava sendo alugado pela Cemig por mais de R$100.000,00. Até agora conseguimos

impedir o aumento do valor da conta de água da Copasa, uma liminar que

conseguimos ganhar no mês de janeiro através de uma representação que fizemos

ao Promotor Antônio Baeta. A Copasa tentou derrubar no STJ, mas não conseguiu.

Até hoje o reajuste da Copasa está suspenso no nosso Estado. Entramos com

centenas de ações na Justiça, porque a Copasa cobra pelo tratamento de água em

muitas cidades, mas não o oferece, joga o esgoto nos lagos, nos rios, poluindo o

meio ambiente. Então temos realmente de ter essa atuação, temos de acreditar

mesmo, ter fé, ir em frente.

A questão da BHTRANS já é uma novela; assim como a questão das multas no

nosso Estado, que vem ocorrendo há anos. Portanto temos de colocar o dedo na

ferida. Como os Deputados Carlin Moura e Antônio Júlio falaram, a CPI é

fundamental, porque, por meio dela, poderemos esclarecer, averiguar as

irregularidades e apontar novos procedimentos. A população não aguenta mais pagar

tantas multas, e assim é a indústria das multas no nosso Estado. O trânsito continua

caótico, e a população da Capital reclama por não ter alternativa. O transporte

coletivo também é caótico, e o metrô ainda percorre um itinerário bastante limitado

em relação ao tamanho da cidade - da Estação do Eldorado, em Contagem, à

Estação Vilarinho, em Venda Nova. Muitas vias de ônibus estão com superlotação.

Os coletivos demoram a passar no ponto, por isso a população vem reclamando de

que às vezes espera por mais de 1 hora. O nosso trânsito está um caos, e a
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BHTRANS está arrecadando milhões e milhões. Como apresentei, nos últimos seis

meses, foram arrecadados quase R$23.000.000,00. Isso significa uma arrecadação,

em média, de aproximadamente R$6.000.000,00 por mês. E agora a notícia de todos

os jornais é que o Prefeito queria colocar a Guarda Municipal para multar também:

“Guarda começa a multar até o dia 9 ou vai sair das ruas”. Entramos, aliás, com uma

representação no Ministério Público. E mais: “Permanece o caos no trânsito” - que é a

realidade. No jornal “Hoje em Dia”, encontramos: “BHTRANS pode ter de devolver

verba de multa”. Eu apresentei esse processo, que está no STJ, de que BHTRANS

não pode multar, do ponto de vista constitucional. Quando foi criada, não estava

previsto que ela iria multar, mas hoje ela está multando e arrecadando muito.

Portanto é proibido, por lei, a BHTRANS aplicar multas. Temos esperanças na

decisão do relator desse processo que está no STJ. Se for derrubada, a BHTRANS

terá de devolver todos os recursos pagos de forma indevida pelos consumidores, terá

de fazer o ressarcimento. Há vários “e-mails” que lerei. “Pelo amor de Deus, vamos

cobrar da BHTRANS não só as multas, mas também para melhorar o trânsito da

Capital. Aqui no bairro, fizeram um monte de rotatórias tortas, que, ao invés de ajudar

o trânsito, só causam tumulto e acidentes. Eu mostro e provo. Todo dia, tem pedaço

de carro aqui, na região Norte, locais em que, antes das rotatórias, não ocorriam os

mesmos”. Esse é do Arley de Oliveira. Então, infelizmente, ao invés de melhorar, está

piorando o trânsito.

Outro “e-mail”, da Sra. Ione Felício: “Gostei da forma que você se expressou em

relação à BHTRANS. Eu, em particular, fico triste com o descaso em julgamentos que

eles fazem. Quem sai ganhando é só a BHTRANS. Eu estou com o Deputado, que

diz que eles não querem educar, e sim arrecadar. A BHTRANS deve só olhar o

desenvolvimento do trânsito, a sinalização, e não multar. Concordo com você e não

abro mão”.

Há aí a questão da Jari, quem vai recorrer. Quanto ao trabalhador que recorre,

infelizmente, às vezes ele não consegue ter sucesso no seu recurso. Quero dar o

exemplo da cidade de Uberlândia, em que o Secretário de Trânsito foi condenado. Há

outros casos nesse mesmo sentido, Juiz, promotor, Vereador, que tiveram a multa

cancelada. Para as autoridades, tudo bem, vai lá e cancela, mas o cidadão que prova
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que está correto não tem o mesmo tratamento, infelizmente.

Para terminar, há outro “e-mail”: “Eu também já fui vítima de agentes da BHTRANS.

Deram-me duas multas no mesmo dia e no mesmo horário. Para recorrer foi um

fuzuê danado. Como tomar duas multas no mesmo dia e no mesmo horário?”.

“O povo não aguenta mais o abuso da BHTRANS; isso tem de mudar. Agora,

acontecendo isso até com Deputado - questiono o ocorrido à porta da Assembleia -,

espero que mude. Estou muito mais indignado do que já era com a BHTRANS,

porque não se aplica a lei a quem deveria ser aplicada. Infelizmente, não apenas em

Minas mas no Brasil, as leis não se aplicam a quem deve, mas apenas às pessoas

honestas e trabalhadoras. Esse é meu desabafo de indignação com a BHTRANS.

Marcelo Ramos.” Então está aqui grande número de “e-mails” da população, que se

encontra revoltadíssima com a atuação da BHTRANS. É fundamental que todos os

Deputados participem. Precisamos de 26 assinaturas para instalar CPI para investigar

possíveis irregularidades em relação à arrecadação de multas de trânsito no Estado.

Agradeço ao Deputado Antônio Júlio, que está presidindo esta reunião, e digo que a

nossa luta continua, com muita força, em defesa do consumidor, contra as altas

tarifas da Cemig e da Copasa. A próxima luta que desencadearemos por todo o

Estado - tenho certeza absoluta de que o Deputado Antônio Júlio estará à frente em

Pará de Minas, assim como a Deputada Maria Tereza Lara em Betim - será em

relação à assinatura básica do telefone fixo residencial, que é totalmente ilegal. É

cobrada por mês uma tarifa de mais de R$40,00 pela assinatura, e não poderia ser

cobrada, porque, durante a expansão das linhas da rede telefônica, foi criada essa

taxa, mas hoje está tudo pronto. Há 50 milhões de linhas no nosso país, e apenas 40

milhões estão sendo utilizadas. Essa tarifa é totalmente ilegal. O Supremo Tribunal

Federal já decidiu e jogou a responsabilidade para os Tribunais de Justiça definirem.

Então faremos grande campanha para acabar com essa tarifa mensal do telefone

residencial. Agradeço e peço apoio a todos os Deputados e a todas as Deputadas

para instalarmos CPI para averiguar irregularidades cometidas na aplicação das

multas de trânsito do nosso Estado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - A Presidência verifica, de plano, a



____________________________________________________________________________
1010

inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência encerra, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, a discussão,

em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei nº 19.230, uma vez que

permaneceu em ordem do dia por seis reuniões.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

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

convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/9/2009

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Eros Biondini,

Carlin Moura e Duarte Bechir, membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Eros Biondini, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Duarte Bechir, dispensa a leitura

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

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

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

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

realizada reunião conjunta com a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável para discutir, em audiência pública, a qualidade da água do Córrego Liso

e os impactos na saúde da população de São Sebastião do Paraíso. 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 setembro de 2009.

André Quintão, Presidente - João Leite - Eros Biondini.

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/9/2009

Às 9h43min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro
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Silva, Gilberto Abramo, Padre João, Ronaldo Magalhães, 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 3.690, 3.698, 3.705, 3.706, 3.708 e 3.715/2009

(Deputado Gilberto Abramo); 3.680, 3.684, 3.704, 3.714 e 3.717 (Deputado Delvito

Alves); 3.685, 3.691, 3.697, 3.703, 3.709 e 3.716/2009 (Deputado Ronaldo

Magalhães); 3.686, 3.689 e 3.700/2009 (Deputado Sebastião Costa); 3.683, 3.692,

3.701, 3.710 e 3.712/2009 (Deputado Chico Uejo); 3.681, 3.687, 3.688, 3.696, 3.699,

3.702 e 3.711/2009 (Deputado Padre João); 3.679, 3.682, 3.693, 3.694, 3.695, 3.707

e 3.713/2009 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva); e 3.362/2009 (Deputado Gilberto

Abramo, 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. Registra-se, nesse momento, a presença do

Deputado Sebastião Costa. Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado

Dalmo Ribeiro Silva, que conclui pela juridicidade, pela legalidade e pela

constitucionalidade do Projeto de Lei nº 3.679/2009, no 1º turno, é deferido o pedido

de vista do Deputado Padre João. Após discussão e votação, são aprovados, cada

um por sua vez, os pareceres pela juridicidade, pela legalidade e pela

constitucionalidade, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 3.501/2009 com as Emendas

nºs 1 e 2 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 3.487/2009 na forma do

Substitutivo nº 1, e 3.600/2009 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Sebastião

Costa). O parecer sobre o Projeto de Lei nº 851/2007, no 1º turno, deixa de ser

apreciado em virtude de prorrogação de prazo regimental solicitada pelo relator,

Deputado Sebastião Costa. O parecer sobre o Projeto de Lei nº 3.362/2009, no 1º

turno, deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental feita pelo

relator, Deputado Gilberto Abramo. Os Projetos de Lei nºs 3.504, 3.508, 3.537 e

3.610/2009 são retirados de pauta, atendendo a requerimento do Deputado Gilberto



____________________________________________________________________________
1012

Abramo, aprovado pela Comissão. É convertido em diligência à Secretaria de Estado

de Planejamento e Gestão o Projeto de Lei nº 3.666/2009 (relator: Deputado Dalmo

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

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

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

pareceres que concluem pela juridicidade, pela legalidade e pela constitucionalidade

dos Projetos de Lei nºs 3.359, 3.647/2009 com a Emenda nº 1, 3.670 e 3.674/2009

(relator: Deputado Sebastião Costa); 3.424 e 3.550/2009 (relator: Deputado Dalmo

Ribeiro Silva); 3.566/2009 com a Emenda nº 1, e 3.665/2009 (relator: Deputado Padre

João); 3.625, 3.655 com a Emenda nº 1, 3.675/2009 (relator: Deputado Gilberto

Abramo, em virtude de redistribuição); 3.631, 3.659 e 3.671/2009 (relator: Deputado

Gilberto Abramo) e 3.669/2009 (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 em que se solicita sejam baixados em diligência ao autor os

Projetos de Lei nºs 3.663, 3.664, 3.672 e 3.673/2009. Submetido a votação, é

rejeitado o requerimento do Deputado Sargento Rodrigues em que solicita seja

enviado ofício ao Cel. Renato Vieira de Souza, Comandante-Geral da PMMG,

solicitando a abertura de processo administrativo disciplinar - PAD - em desfavor do

Cel. Reinaldo Martins, em vista da acusação de ocorrência de roubo à mão armada.

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

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião

extraordinária, em 16/9/2009, às 14 horas, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de setembro de 2009.

Ademir Lucas, Presidente - Gilberto Abramo.

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/9/2009

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Délio Malheiros (substituindo o Deputado Doutor Rinaldo, por indicação da Liderança

do BPS) e Domingos Sávio (substituindo o Deputado Fahim Sawan, por indicação da
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Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o

Deputado Juarez Távora. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado

Carlos Mosconi, 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 debater a revisão do PDR da

Secretaria de Estado da Saúde - SES -, que normatiza o planejamento

descentralizado em macrorregiões e microrregiões do Estado, e a possibilidade de

criação de um hospital regional no Município de São João del-Rei, e a discutir e votar

proposições da Comissão. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir

os Srs. Nivaldo José Andrade, Prefeito Municipal de São João del-Rei; José Marcos

Ferreira de Andrade, Secretário Municipal de Saúde de São João del-Rei; Vereadora

Jânia Costa Pereira da Silveira, Presidente da Câmara Municipal de São João del-

Rei; Josemar Lobosque Sena, Secretário Municipal de Saúde, representando o Sr.

Nilzio Barbosa, Prefeito de Tiradentes; Denilson Silva Reis, Prefeito de São Tiago,

representando o Sr. José Heitor Guimarães de Carvalho, Prefeito de Nazareno e

Presidente da Amver; Arnoud Baldonedo Napoleão, ex-Prefeito de Barroso,

representando o Sr. Baldonedo Arthur Napoleão, Presidente da Empresa de Pesquisa

Agropecuária de Minas Gerais - Epamig; Mauro Alexandre, Vereador de São João

del-Rei, representando o Sr. Rômulo Antônio Viegas, Subsecretário de

Desenvolvimento Regional da Secretaria de Desenvolvimento Regional e Políticas

Urbanas; Cel. Milton de Oliveira Costa, Comandante do 38º Batalhão da Polícia

Militar; Sérgio Ângelo Cavalieri, Secretário Executivo do Consórcio Intermunicipal de

Saúde do Campo das Vertentes - Cisver -; Rodrigo Ferreira de Barros, Promotor de

Justiça; e Humberto Márcio de Oliveira, Delegado Regional, que são convidados a

tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra aos Deputados Domingos

Sávio e Délio Malheiros, autores dos requerimentos que deram origem ao debate,

para suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados, para

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

conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos

ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
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compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Carlos

Mosconi, Délio Malheiros, Domingos Sávio e Juarez Távora (3) em que solicitam seja

viabilizado convênio entre o Estado e o Município de São João del-Rei, pela

Secretária de Estado de Saúde, a fim de delegar a esse Município a gestão da carga

horária dos servidores estaduais da saúde que nele atuam; que sejam elaborados

estudos técnicos, pela Secretaria de Estado de Saúde, a fim de elevar o Município de

São João del-Rei à condição de sede da Macrorregião do Campo das Vertentes, que

passará a ser bipolar; e que seja encaminhado ao Governador do Estado e ao

Secretário de Estado de Saúde pedido de elaboração de estudos para viabilizar a

construção de um hospital regional no Município de São João del-Rei. Cumprida a

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

convidados e do público em geral, convoca os membros da Comissão para a próxima

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

Sala das Comissões, 17 de setembro de 2009.

Carlos Mosconi, Presidente - Doutor Rinaldo - Fábio Avelar - Neider Moreira.

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/9/2009

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Genaro,

Vanderlei Miranda, Carlos Gomes (substituindo o Deputado Durval Ângelo, por

indicação da Liderança do PT ) e João Leite, representando o BSD, membros da

supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Padre João. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Vanderlei Miranda, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado João Leite,

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

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

reunião se destina a discutir, em audiência pública, os procedimentos para revista de

visitantes e de celas, em especial no presídio de Bicas I e comunica o recebimento da

seguinte correspondência: ofício da Sra. Liza Prado, Vereadora à Câmara Municipal

de Uberlândia, encaminhando, para tomada de providências, denúncias de que

existem condutas praticadas no interior da Colônia Penal Jacy de Assis que ofendem
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os direitos humanos. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os

Srs. Genilson Ribeiro Zeferino, Subsecretário de Administração Prisional do Estado

de Minas Gerais, representando Maurício de Oliveira Campos Júnior, Secretário de

Estado de Defesa Social de Minas Gerais; 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-; Ricardo Helbert

dos Santos Pereira, Diretor do Presídio de São Joaquim de Bicas - PRSJB -; Camilo

Flávio Santos Fonseca, Agente Governamental, representando Marlene Alves de

Almeida Silva, Ouvidora do Sistema Penitenciário; e as Sras. Anita Balbi Silva,

denunciante; Marina Lage Pessoa da Costa e Maria Valéria Valle da Silveira,

Defensoras Públicas, que são convidados a tomar assento à mesa. O Deputado

Vanderlei Miranda, 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 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 Irani Barbosa em que solicita seja

encaminhado ao Chefe da Polícia Civil pedido de providências com vistas à apuração

de possível agressão sofrida pelo Diretor da Escola Municipal Cônego Bento, de

Carmésia, no Vale do Rio Doce; Padre João em que solicita seja realizada reunião de

audiência pública para discutir as ameaças sofridas pela população atingida pela

Barragem de Braúna, localizada nos Municípios de Laranjal, Recreio, Leopoldina e

Cataguases; Durval Ângelo (2) em que solicita sejam realizadas reuniões de

audiência pública para discutir os efeitos da tortura ontem e hoje e realizar o

lançamento dos livros “Clínica e Política 2” e “20 anos da Medalha Chico Mendes de

Resistência”, bem como o DVD “Memória para Uso Diário”, todos idealizados pelo

Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro; com vistas a obter esclarecimentos

sobre o cumprimento de mandado judicial de reintegração de posse a favor do Estado

de Minas Gerais, no ano passado, referente ao prédio no Bairro Horto, nesta Capital,

no qual funcionava a organização não governamental “Circo de Todo Mundo”;
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Vanderlei Miranda (3) em que solicita seja realizada visita ao Presídio de Bicas I, para

verificar as condições de funcionamento desse estabelecimento prisional; seja

realizada reunião de audiência pública, com convidados que menciona, para discutir

denúncia de possível perseguição policial e abuso de autoridade apresentada pelo Sr.

Paulo César Ferreira, que teve o carro apreendido por policiais militares no dia

3/9/2009; sejam encaminhados à Superintendência da Caixa Econômica Federal

cópia das notas taquigráficas da reunião e pedido de providências para se negociar

com os mutuários que estão em débito, evitando que estes percam seus imóveis.

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 setembro de 2009.

Durval Ângelo, Presidente - Vanderlei Miranda.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/9/2009

Às 10h15min, comparecem na Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de

Passa-Quatro - Acipaq - os Deputados Fábio Avelar e Dalmo Ribeiro Silva

(substituindo o Deputado Eros Biondini, por indicação da Liderança do BSD),

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

Jangrossi. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Fábio Avelar, declara

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

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

informa que a reunião se destina a debater, em audiência pública, questões

relacionadas ao turismo local e regional e a discutir e votar proposições da Comissão.

A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir a Sra. Ana Maria Farage

de Carvalho, técnica da Emater-MG em Passa-Quatro, e os Srs. Antônio Claret, Vice-

Prefeito Municipal de Passa-Quatro, representando o Sr. Acácio Mendes de Andrade,

Prefeito desse Município; Carlos Edil Freitas Fortes, Presidente da Câmara Municipal

de Passa-Quatro; Baques Vladimir Carvalho Sanna, Diretor-Geral do Instituto Estrada

Real; Wanderley Mendes, técnico da Emater-MG em Passa-Quatro; Luiz Carlos
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Análio, Presidente do Sindicato Rural de Passa-Quatro; Wallace Wagner Soares de

Souza, Presidente da Acipaq; e João Luiz Bustamante, Secretário de Meio Ambiente

de Itanhandu, representando o Sr. Evaldo Barros, Prefeito desse Município, que são

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

Dalmo Ribeiro Silva, 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, 17 de setembro de 2009.

Tenente Lúcio, Presidente - Eros Biondini - Fábio Avelar.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 17/9/2009, a seguinte comunicação:

Do Deputado Zezé Perrella , notificando o falecimento da Sra. Maria Pessoa da

Silva, ocorrido em 5/9/2009, em Itabira. (- 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 os policiais civis que menciona, por desarticulação de

quadrilha e prisão de criminosos que agiam no Município de Nova Serrana e região

(Requerimento nº 4.440/2009, do Deputado Inácio Franco);

de congratulações com a Cooperativa Mista Agropecuária de Patos de Minas Ltda. -

Coopatos - pela realização da 6ª Semana Coopatos (Requerimento nº 4.471/2009, do

Deputado Elmiro Nascimento);

de congratulações com os policiais militares que menciona pela desarticulação de

quadrilha e prisão de criminosos que vinham praticando assaltos a mão armada no

Município de Nova Serrana e região (Requerimento nº 4.472/2009, do Deputado

Inácio Franco);
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de aplauso ao 23º Batalhão da PMMG pelos relevantes serviços que vem prestando

à população divinopolitana (Requerimento nº 4.477/2009, do Deputado Doutor

Rinaldo);

de congratulações com o Sr. Antônio Augusto Cançado Trindade, Juiz do Tribunal

Internacional de Justiça, pelo recebimento do título de Jurista do Centenário de Dom

Helder Câmara (Requerimento nº 4.478/2009, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Natércia pela 1ª colocação

alcançada pelo Município na edição de 2009 do Prêmio Dario Tavares, em

reconhecimento ao desenvolvimento de experiências inovadoras na atenção primária

à saúde (Requerimento nº 4.499/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de aplauso ao Conselho Regional de Nutricionistas - 9ª Região pela passagem do

Dia do Nutricionista (Requerimento nº 4.506/2009, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com os policiais militares que relaciona, do 36º Batalhão da

PMMG, por terem efetuado a apreensão de 40kg de drogas em um sítio

provavelmente usado como laboratório de refino de entorpecentes (Requerimento nº

4.552/2009, da Comissão de Segurança Pública).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 22 DE SETEMBRO DE 2009

ATAS

ATA DA 38ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 17/9/2009

Presidência dos Deputados Célio Moreira e Jayro Lessa

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 da Sra. Jamile

Elias Isaac e Machado - Apresentação musical - Palavras do Sr. Presidente -

Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Dinis Pinheiro - Célio Moreira - Jayro Lessa.

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 Jayro Lessa, 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 Coral Canarinhos de Itabirito

pelos 35 anos de sua fundação.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à mesa as Exmas. Sras. Jamile Elias Isaac

e Machado, Presidente do Coral Canarinhos de Itabirito, e Ana Maria Domingos

Marinho Silva, Presidente Benemérita do mencionado Coral; os Exmos. Srs.

Alexander Silva Salvador de Oliveira, Prefeito Municipal de Itabirito; Ubiraney de

Figueiredo Silva, Secretário de Patrimônio Cultural e Turismo de Itabirito; e Hélcio

Rodrigues Pereira, maestro do Coral da Usiminas-BH e ex-maestro do Coral
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Canarinhos de Itabirito; e o Revmo. Sr. Pe. Joel Roberto Alvim Carreira Júnior,

Pároco da Igreja São Sebastião e São Vicente, do Bairro Santa Amélia, em Belo

Horizonte.

Registro de Presença

O locutor - Gostaríamos de registrar a presença da Exma. Sra. Mariani Rodrigues

Moreira Braga e do Exmo. Sr. Leonides Machado Filho, ex-Presidentes do Coral

Canarinhos de Itabirito.

Execução do Hino Nacional

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

pelo Coral Canarinhos de Itabirito, nosso homenageado, sob a regência do maestro

Eric Lana.

- 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.

O Sr. Presidente (Deputado Jayro Lessa) - Com a palavra, para seu

pronunciamento, o Deputado Célio Moreira, autor do requerimento que deu origem a

esta homenagem.

Palavras do Deputado Célio Moreira

Sra. Jamile Elias Isaac e Machado, Presidente do Coral Canarinhos de Itabirito - é

uma honra muito grande receber a senhora e o Coral; hoje, cerca de 300 Municípios

mineiros acompanham esta reunião especial ao vivo e têm a oportunidade de

apreciar o talento dos cantores do Coral Canarinhos de Itabirito -; Exmo. Sr.

Alexander Silva Salvador de Oliveira, Prefeito de Itabirito; Exmo. Sr. Ubiraney de

Figueiredo Silva, Secretário de Patrimônio Cultural e Turismo de Itabirito; Revmo. Pe.

Joel Roberto Alvim Carreira Júnior, meu amigo e pároco da Igreja São Sebastião e

São Vicente, do Bairro Santa Amélia e da Arquidiocese de Belo Horizonte; Sra. Ana

Maria Domingos Marinho Silva, nossa Presidente Benemérita do Coral Canarinhos de

Itabirito; Sr. Hélcio Rodrigues Pereira, ex-maestro dos Canarinhos de Itabirito e

maestro do Coral da Usiminas-BH; senhoras e senhores; pessoal que nos

acompanha por meio da TV Assembleia, o Plenário desta Casa tem a honra de
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receber, nesta noite, o Coral Canarinhos de Itabirito, que aqui era aguardado há mais

de um ano para receber a homenagem que há muito se faz justa e oportuna. Nossos

homenageados dispensam apresentação, já que seu cantar já cruzou fronteiras. Foi

destaque na mídia nacional e tem seu eco encravado nas entranhas do Teatro

Municipal. Contudo, peço sua paciência para contar a história de que são ilustres

protagonistas. Havia, entre nós, grande pássaro, incorporado num homem de fala

suave e de invejável musicalidade, a quem Deus confiara a missão de pastorear

almas. Dotou-o o Criador de talentos múltiplos, entre eles o de evangelizar, dom tão

proeminente em sua alma quanto o de formar músicos. Onde pousava, o pássaro

costumava lançar semente, que logo se transformava em um coral. De certa feita, fez

seu ninho em Itabirito, para conduzir um novo rebanho. Sua sensibilidade aguçada

logo percebeu, entre aquelas montanhas, a forte sonoridade musical e a conveniência

de usar seu talento em proveito das crianças daquele lugar. Enquanto cuidava das

almas, cooptava também os futuros músicos no próprio catecismo. Os talentos se

revelavam, cantando “Parabéns pra Você”. O grande canário foi buscar ajuda de

amigos para a formação do grupo e, para isso, contou com o apoio da Profa. Deise

Coimbra, que tinha seu coral em Ouro Preto e era irmã do amigo Pe. Agostinho. Foi

assim que, em 1973, nascia o Coral Canarinhos de Itabirito, na Matriz de Nossa

Senhora da Boa Viagem, pelas mãos do Pe. Francisco Xavier Gomes e da maestrina

Maria José Michel Nascimento, reunindo 30 crianças do sexo masculino.

O primeiro concerto aconteceu no dia 23 de setembro, dentro das comemorações

do aniversário da cidade. Dois anos depois, a maestrina Ana Maria Domingos

Marinho Silva se juntou a Maria José Michel Nascimento na preparação vocal das

crianças e também na regência. No ano seguinte, o Coral filia-se à Federação

Nacional de Meninos Cantores do Brasil e à Federação Internacional Pueri Cantores.

No final daquela década, foi fundado o Grupo de Flautas Doces Menestréis. Em 1980,

o Coral participa do IV Congresso Nacional de Meninos Cantores em Divinópolis,

Minas Gerais. Estreia com êxito, cantando “A Banda”, de Chico Buarque, com arranjo

do Pe. Francisco. O grande pássaro manteve-se à frente do Coral por quase uma

década e partiu em 1981, aos 62 anos. Deus o devolveu ao céu, seu “habitat”, para

se juntar aos anjos e quem sabe também reger um coral celestial. O primeiro grande
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desafio além dos limites do Município foi a apresentação durante uma missa

transmitida aos domingos pela extinta TV Itacolomi, já no final da década de 70. Com

o ingresso na Federação, o Coral deixou de ser composto apenas por crianças e

tornou-se misto, incluindo as vozes sopranos, contraltos, tenores e baixos.

Essa, senhoras e senhores, é parte da história do Coral Canarinhos de Itabirito, que

temos hoje a felicidade de homenagear por seus 35 anos de fundação e, daqui a

alguns dias, 36 anos, neste mês de setembro. Nesta oportunidade, rendemos tributos

também ao seu fundador e a todos que lutaram para manter vivo o sonho do saudoso

Pe. Francisco Xavier. Toda grande vitória traz uma história de lutas, de dedicação e

suor. E por certo esta semente lançada pelo Pe. Francisco teve de ser cuidada para

produzir bons frutos. Para tanto, contou com as mãos cuidadosas e generosas da

musicista Ana Maria Domingos Marinho Silva, da Profa. Jamile Isaac e Machado, do

ex-canarinho e hoje regente, Eric Lana, maestro e diretor artístico do Coral. Ao longo

de sua trajetória pontuada de aplausos e conquistas, o Coral Canarinhos de Itabirito

tem feito muito mais que difundir a música, a arte e a cultura. Tem, sobretudo,

prestado à sociedade sua contribuição de retirar dos possíveis caminhos da

marginalidade e das drogas as crianças e os jovens que dele participam. Além de

cumprir a finalidade para que foi criado, que é louvar ao Senhor por meio da música,

o grupo segue difundindo também e arte e a cultura, propagando os valores sociais

da família, na crença de que a cada dia podemos ir mais adiante, plantando no jovem

a semente do amanhã.

Nesses 36 anos de existência, encantaram com seu canto, em apresentações nos

Estados de Minas, do Rio, de São Paulo, do Paraná, de Santa Catarina, do Rio

Grande do Sul, do Espírito Santo e de Pernambuco, levando nas asas a herança

musical de seus antepassados em mensagens sonoras. Assim foi em 2006, quando o

Coral Canarinhos de Itabirito se apresentou na Rede Vida, na MBR, no programa

eleitoral do Governador Aécio Neves, no programa “Globo Horizonte”, no “MGTV”, no

programa “Terra de Minas” e no “Jornal Nacional”.

Em agosto do ano seguinte, foi tema de reportagem do “MGTV”, que mostrou as

cidades e culturas de Minas. O grupo participou do XIII Congresso Nacional dos

Meninos Cantores, em Petrópolis, onde se apresentou ao lado dos 17 corais que
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compõem a Federação Nacional de Meninos Cantores do Brasil.

Em agosto de 2007, no espetáculo Paixão e Fé, realizado no Grande Teatro do

Palácio das Artes, o Coral teve a oportunidade de comemorar seus 34 anos de

fundação, com uma apresentação memorável para um grande e comovido público.

Ainda nesse ano, a consagração maior: o Coral Canarinhos de Itabirito esteve em

Kosovo, no Leste Europeu, a convite do governo desse país, para participar do

Congresso Internacional de Canto Coral. Ao lado de 12 corais de países diversos,

representou não apenas o Brasil, mas toda a nação latina.

Costumava dizer Pe. Francisco que aquela escola de música era uma sementeira e

que de lá sairiam muitos músicos. Estava certo o padre em sua profecia. Hoje, ex-

canarinhos tornaram-se professores, como Carlos Roberto, que ensina flauta, e

Guilherme, formado em canto e professor de técnica vocal. Alguns formaram as

próprias bandas, conjuntos, levando consigo o aprendizado recebido, a dedicação

aprendida e a disciplina adquirida.

Mas nem tudo tem sido flores nessa caminhada. Ao longo dos anos, a direção da

escola de música vem driblando as dificuldades para se manter e manter vivas as

sementes lançadas pelo Pe. Francisco. Para completar o orçamento, sua diretoria

vale-se de rifas e promoção de festas, venda de latinhas, de quitandas e da renda do

brechó. No desafio de manter aceso o ideal de Pe. Francisco, esses homens e

mulheres travam uma luta diária para remunerar seus dedicados professores,

regentes e colaboradores; que se dedicam a dar forma ao sonho dos cerca de 120

personagens inseridos no projeto: alunos que emprestam a voz, a dedicação, o

sacrifício e em troca têm o ensino musical gratuito, nos repertórios sacro, popular e

erudito, cantado em várias línguas, entre elas o latim, o italiano, o alemão. Muitos

deles conciliam a música com o trabalho formal. Respeitáveis profissionais da música

já passaram pelo Coral, entre eles o regente Hélcio Rodrigues Pereira, que esteve à

frente do grupo de 1984 a 2000; Márcio Miranda Pontes, que assumiu a regência em

1983, dois anos depois da morte do Pe. Francisco; Márcio Lima de Carvalho Souza,

natural de Itabirito e que esteve à frente do Coral de 2000 a 2002.

A espécie humana criou para si um protocolo de vida, de deveres e

responsabilidades que geralmente convergem para um só propósito: o poder. E
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gerações sucedem gerações, tornando esse protocolo cada vez mais rígido. Os

espaços para a contemplação, para alegrias puras, que de fato alimentam nosso

espírito, vão sendo suprimidos cada dia mais, por força de uma busca desesperada,

de uma pressa angustiante, num contexto de enganos em que elegemos como

importantes apenas os feitos científicos e tecnológicos.

Hoje o Coral Canarinhos nos convida a uma parada para reverenciar o belo,

alimentar nosso espírito e dar-lhe asas para uma viagem a um mundo chamado paz.

A ideia de que a música exerce poderosa influência sobre o caráter do homem

persistiu, em ampla escala, ao longo da Idade Média e da Renascença, até o último

século. Esse conceito foi a força inspiradora das vidas criativas dos grandes

compositores clássicos e românticos. É claro que cada um deles via a própria música

como um dos meios mais poderosos de influir na consciência e na direção da raça

humana. Os conceitos mundanos na natureza se manifestam, submetendo a

humanidade a grandes flagelos, guerras que se sucedem. A história da humanidade

vai seguindo curso sinuoso, em que a fé se silencia em favor das ciências, mas, em

meio a tudo isso, a música subsiste, indefinidamente, e nunca deixa de interessar e

sensibilizar as mentes e os corações de quantos a ouvem. O nosso Coral Canarinhos

de Itabirito vai mais além, seu canto toca-nos fundo a alma, a tal ponto que chegamos

a sentir mais viva a presença divina entre nós. Por tudo isso, obrigado e parabéns a

cada um de vocês, cantores, maestros, maestrinas, diretores, professores,

coordenadores, todos, enfim, que trabalham por esta obra de caráter transformador,

que sobretudo nos enche de orgulho. Muito obrigado. Parabéns.

O Sr. Presidente - Convido o Deputado Célio Moreira a reassumir a condução dos

trabalhos.

Entrega de Placa

O locutor - Neste instante, o Deputado Célio Moreira, representando o Presidente

da Assembleia Legislativa, Deputado Alberto Pinto Coelho, fará a entrega à Sra.

Jamile Elias Isaac e Machado, Presidente do Coral Canarinhos de Itabirito, de placa

alusiva a esta homenagem. A placa a ser entregue traz os seguintes dizeres: “Com a

angelical voz de seus jovens cantores, o Coral Canarinhos de Itabirito cativa plateias

do Brasil inteiro. De uma versatilidade admirável, seu trabalho abarca estilos que vão



____________________________________________________________________________
1025

do gregoriano ao contemporâneo, unindo a arte à liturgia e suplementando a

formação de dezenas de crianças e adolescentes. O Legislativo mineiro congratula-se

com o Coral Canarinhos de Itabirito pela comemoração de seus 35 anos de

existência”.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras da Sra. Jamile Elias Isaac e Machado

Exmo. Sr. Deputado Célio Moreira, autor do requerimento que deu origem a esta

homenagem, neste ato representando o Exmo. Sr. Presidente da Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais, Deputado Alberto Pinto Coelho; Exmo. Sr.

Alexander Silva Salvador de Oliveira, Prefeito Municipal de Itabirito; Exmo. Sr.

Ubiraney de Figueiredo Silva, Secretário Municipal de Patrimônio Cultural e Turismo

de Itabirito; Revmo. Pe. Joel Roberto Alvim Carreira Júnior; Exma. Sra. Ana Maria

Domingos Marinho Silva, grande amiga e Presidente benemérita do Coral Canarinhos

de Itabirito; Exmo. Sr. Eric Lana, maestro do Canarinhos de Itabirito; Exmo. Sr. Hélcio

Rodrigues Pereira, ex-Maestro do Canarinhos de Itabirito, que hoje é maestro do

Coral da Usiminas em Belo Horizonte; autoridades presentes, Diretores do Coral

Canarinhos de Itabirito, queridos coralistas, amigos, senhoras e senhores aqui

presentes, pequeninos Canarinhos, que nos orgulham com suas presenças; para nós,

Diretores, regentes, professores e cantores do Coral Canarinhos de Itabirito, é motivo

de muita honra e felicidade estar hoje nesta tão nobre Casa, representação máxima

da democracia mineira, e ser destacados com tão ilustre homenagem.

Permitam-me, neste momento, retroceder às nossas origens, citar alguns nomes,

para que entendam como é, para nós, importante vivenciarmos este momento.

Somos sementes de um sonho. De um sonho realizado de um homem à frente do seu

tempo. Um sacerdote, um homem de Deus, um padre compositor e amante da boa

arte, que poderia ter resumido sua vida sacerdotal, como o fazem tantos outros, em

pregar o Evangelho por meio de suas missas, da catequese, de trabalhos pastorais,

etc. Não que isso fosse pouco, mas Pe. Francisco Xavier, nosso fundador, queria

mais. Queria louvar ao Senhor por meio da música, do canto, do som dos

instrumentos e viu, naqueles meninos que frequentavam sua paróquia, a

possibilidade da realização desse sonho. Pe. Francisco foi a nossa sementeira. No
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início, como em todo trabalho a que nos propomos, não foi fácil, e com Pe. Francisco

não seria diferente. Como seduzir aqueles garotos para a música, para a arte, para

deixarem de lado o futebol, a bola de gude e tantas brincadeiras para se dedicarem

ao estudo da música? Como convencer a seus pais que essa era uma boa opção

para a educação de seus filhos? Onde ensaiá-los, com que recursos? Mas Pe.

Francisco não desanimou, havia aprendido o valor da perseverança, sabia que, em

sua messe, possuía muitos operários e começou a suscitá-los. Suscitou D. Ana

Maria, D. Maria José, o Sr. Luiz Carlos, o Sr. José Cristino e muitos outros, para que

abraçassem com ele esta causa. E assim nascia o Coral Canarinhos de Itabirito há

exatos 35 anos. O Coral foi sobrevivendo da ajuda de seus amigos incansáveis para

realizar suas apresentações, seus concertos e manter motivados aqueles meninos.

Mais tarde, fez nascer também, dentro do coro, o Grupo de Flautas Doces

Menestréis, incentivando ainda mais aqueles garotos ao aprendizado da música,

agora pelos instrumentos. Aos poucos foi também adquirindo o respeito e a

credibilidade da comunidade itabiritense, e muitas famílias queriam ter seus filhos

cantando no Coral. Era para ele a consagração, o reconhecimento de um trabalho

árduo e, ao mesmo tempo, prazeroso. O nome Os Canarinhos de Itabirito não mais

sairia do seio dessa comunidade.

Mas Deus tinha um plano maior para Pe. Francisco e o levou de nós. Naquele

momento nos sentimos órfãos. Mas um bom semeador prepara o campo e lança

sementes, mesmo que não possa vê-las germinar: Pe. Francisco fez com que, em

seu leito de morte, D. Ana Maria prometesse não deixar as sementes morrerem. Isso

porque o padre tinha o costume de, por onde passasse, deixar uma manda de coro.

Ele alegava que, com sua partida, nada prosseguia, e ele não queria que fosse esse

o destino dos Canarinhos, ele não queria terminar essa missão. Mas como esquivar-

se dessa missão? D. Maria esquivou-se? Jamais. Os sacrifícios aumentaram: o Coral

não possuía sede. Muitas vezes seu palco foi a sala de visitas da casa de D. Ana.

Muitos aqui presentes estiveram nessa sala; lá era o local em que os meninos

ensaiavam assentadinhos no chão. Quantas merendas vendidas? Quantos brechós?

Quantos almoços beneficentes? Mas também quanta generosidade encontrada em

todos! Não importava. Deus já havia tirado o pai, mas nos concedera um intercessor,
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concedera-nos uma mãe. E assim é até hoje. Por muitos anos, D. Ana foi a

maestrina, e D. Liz Bastos fiel escudeira à frente do piano. Mas, como bom

intercessor, o padre não nos abandonaria: sempre, nos momentos mais difíceis, ele

nos suscita novos operários. Foi assim com os regentes Márcio Miranda, Hélcio

Rodrigues, Márcio Lima, e agora Eric Lana. Os dois últimos são ex-cantores, o que

prova que a sementeira do padre não deixou de germinar, como sempre nos ensina

D. Ana. Hoje, senhores, não é diferente: mantemos os mesmo valores, a mesma

dedicação e a mesma diretriz deixada pelo padre e perpetuada por D. Ana e seus

colaboradores. Graças a Deus e a essa intercessão do Pe. Francisco, o Coral vem

crescendo e se profissionalizando a cada dia. Somos filiados à Federação

Internacional de Pueri Cantores e à Federação Nacional dos Meninos Cantores, desta

última somos um dos coros federados mais antigos. A sementeira é tão fecunda que

contamos com vários grupos formados dentro do Coral: Doces Menestréis, quarteto

Sons da Terra, Camerata de Cordas Padre Xavier. É para nós, por exemplo, motivo

de grande orgulho o Sr. Ubiraney Figueiredo, Secretário de Cultura de Itabirito, ser

um ex-canarinho. Também nos orgulha muito o fato de os nossos cantores terem

alcançado o 1º e 2º lugares do vestibular da Faculdade de Música da Ufop, e também

termos como professor da Faculdade de Música o nosso talentosíssimo regente Eric

Lana, sem contar com os outros canarinhos que seguiram carreiras de sucessos em

áreas artísticas e não artísticas. Como bem diz D. Ana, não se tem notícia de nenhum

ex-canarinho que não tenha se tornado um homem ou uma mulher de caráter e

idoneidade e que não seja excelente profissional na área em que escolheu para

atuar.

O sonho ultrapassou fronteiras, e o que antes era para ser um coro é agora uma

associação cultural que desenvolve um importante papel social na comunidade

itabiritense. Temos aos nossos cuidados mais de 120 jovens e crianças e mantemos

um relacionamento estreito com suas famílias. Por meio do ensino da música e de

outros instrumentos, como a flauta, o violino, a viola e o violoncelo, e ainda por meio

do coral de acesso Pequeninos Canarinhos e do coral intermediário, prevenimos que

as crianças e jovens se embrenhem em caminhos tortuosos. Permitimos a eles o

conhecimento da arte, desenvolvendo o gosto pelas diversas formas de cultura,
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promovendo o intercâmbio cultural que se faz por meio dos vários eventos e

congressos de que o Coral participa e, por que não dizer?, aprimorando os valores

morais e religiosos, que são premissas do Coral.

Importantes parcerias e apoio vêm surgindo, como é o caso da Prefeitura Municipal,

da Associação de Amigos do Coral e de pessoas físicas, que, sensibilizadas pelo

trabalho, têm contribuído significativamente para sua continuidade. Também várias

organizações e empresas, por meio da contratação de nossos serviços, mantêm-nos

vivos, contando hoje, em nosso quadro, com profissionais de extrema qualidade e

competência. Neste momento estamos, por intermédio da Prefeitura, tendo a

oportunidade de realizar o sonho da aquisição de nossa sede, por meio de um projeto

apresentado à Câmara Municipal, que propõe a doação da casa que ocupamos para

nossas atividades, de propriedade do Município, para que seja transferida

definitivamente para nossas mãos. Quando chegou a notícia desta homenagem, a

pergunta que nos ocorreu foi: como nos encontrou, em meio a tantas montanhas de

Minas, o Deputado Célio Moreira? E a resposta não demorou a surgir. Quem tem a

vida pública e particular pautada nos valores da família e da religiosidade certamente

nos encontraria, pois os objetivos afins se atraíram.

Como agradecer ao Deputado? Como não inseri-lo agora como parte dessa

história? Existe hoje um divisor de águas: o Coral Canarinhos antes e depois desta

homenagem. Sabemos que o tempo se encarregará de retribuí-lo. Mas, em nome de

todos esses jovens, de nossa diretoria, de nossa comunidade e de nosso fundador, o

saudoso Pe. Francisco, muito obrigada. É o que podemos dizer.

Que Deus o abençoe sempre, como tem feito a nós. E sua homenagem é a mais

pura prova disso.

Como dizem os pequeninos e o poeta: “sonho que se sonha junto realiza-se

sempre”. Muito obrigada.

Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a uma apresentação musical do

Coral Canarinhos de Itabirito, nosso homenageado, que, sob a regência do maestro

Eric Lana, interpretará as músicas “Magnificat Aleluia”, de Heitor Villa-Lobos; “Soon

Ah Will Be Done”, de William Dawson; “Arirang”, de Kin I Jo; e “Arrastão”, de Edu
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Lobo e Vinícius de Moraes.

- Procede-se à apresentação musical.

Palavras do Sr. Presidente

Gostaria de cumprimentar toda a Mesa, por intermédio da nossa querida Jamile

Elias Isaac e Machado, Presidente do Coral Canarinhos de Itabirito.

Há 35 anos, vêm os Canarinhos de Itabirito levando Brasil afora a estimulante

mensagem transmitida pela suavidade de sua voz, que tanto enlevo vem

proporcionando aos que têm a feliz oportunidade de escutar um dos melhores corais

infantis do País. A ideia iluminada do Pe. Francisco Xavier, ao reunir para cantar um

grupo de crianças da Matriz de Nossa Senhora da Boa Viagem, do histórico Município

mineiro, transformou-se na trajetória importante de um grupo de jovens músicos que

merece os nossos aplausos e o nosso reconhecimento. A música exerce uma

surpreendente influência sobre o ser humano. Além de divertir, relaxar, acalmar ou

excitar, ela educa e cura, pois afeta todas as partes do corpo. Por meio das emoções,

o som é absorvido por nossas células e interfere nos processos orgânicos, podendo

aumentar ou equilibrar o metabolismo. Assim, certos tipos de música causam

mudanças na pulsação e na pressão do sangue, minimizam os efeitos da fadiga,

acalmam ou levam à excitação.

Basta estarmos no campo audível da música para que sua influência atue sobre

nós, alterando também processos puramente intelectuais e mentais. Santo Agostinho

encontrava repouso espiritual nos cânticos entoados com suavidade e arte. Jean-

Jacques Rousseau comparou a arte do músico ao despertar da natureza adormecida,

quando o ritmo e o movimento substituem a imagem ausente do objeto, levando sua

presença ao coração do contemplador. Explicou Platão que o ritmo e a harmonia têm

sua sede na alma, ao que acrescentou Aristóteles que a música tem o poder de

formar a personalidade. Por isso a educação musical, para os gregos, permitia

introduzir na alma infantil o amor à beleza e à virtude. Nessa linha, Heitor Villa-Lobos

trouxe grande contribuição à música brasileira, infelizmente esquecida pelos grandes

projetos da educação nacional. Defendia nosso maior compositor a instituição de um

programa de educação musical em todos os níveis educacionais e em todo o território

brasileiro, por meio da prática do Canto Orfeônico. Segundo o autor das “Bachianas
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Brasileiras”, cada corpo e cada mente do nosso povo seriam transformados em

instrumentos sonoros, pela liberdade de cruzamentos da música erudita, da música

popular e da música folclórica com os sons da natureza tropical, do canto dos

pássaros, da rítmica assimilada da contribuição africana e do grito dos índios, que via

como música pura. Daí sua grande preocupação com o aperfeiçoamento de

professores e com a criação de escolas de música, de fanfarras e de corais, como

veículos de formação musical da juventude brasileira.

Certamente o maestro Eric Lana sentiu na pele todo esse apelo da música sobre

sua vida, ele mesmo um antigo cantor que integrou os Canarinhos de Itabirito e é hoje

seu regente, quando o Coral tanto se distingue no cenário musical brasileiro. Os

atuais integrantes do grupo podem, desde algum tempo, também desfrutar de

formação como instrumentistas, incluindo a aprendizagem da flauta, do violino ou do

piano. São exemplos de afinação, de disciplina e de talentos bem-trabalhados, com

repertório amplo, executado com o mais alto nível técnico. O futuro e a permanente

renovação dos Canarinhos de Itabirito estão promissoramente assegurados por uma

estrutura de apoio já consolidada, envolvendo toda a comunidade de seu Município.

Em troca, continuarão levando, a todo o Brasil e certamente a outras partes do

mundo, sua musicalidade ímpar, para grande orgulho não só de sua cidade como de

todo o Estado. Aos jovens arautos da beleza e da mais refinada sensibilidade, todos

os nossos agradecimentos e também a expressão de nossa fé na continuidade desse

sonho que se realiza a cada apresentação. Muito obrigado!

Antes de encerrar a reunião, gostaria de fazer uma homenagem à Simone, Vice-

Presidente. Alguns de vocês sabem que a Tuca, irmã da Simone, é minha assessora.

Elas são apaixonadas pelo Coral Canarinhos de Itabirito. Por interseção do Pe.

Francisco, ela perguntou como fomos achar os Canarinhos de Itabirito. Sou um pouco

familiar da cidade, trabalhei seis anos na Usina Esperança. É com muito orgulho e

com muito prazer que surgiu essa solicitação, por intermédio da Tuca, a quem quero

parabenizar, como também a Simone.

Esta homenagem traz a oportunidade, e não só para a Assembleia Legislativa de

Minas Gerais, mas para mais de 300 Municípios que estão nos acompanhando ao

vivo - e depois ela será transmitida para o Estado de Minas Gerais, para Brasília -, de
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mostrar o talento de cada um de vocês.

Muito obrigado pela existência de vocês, que Deus os abençoe, dê-lhes saúde,

força e coragem. Como eu disse, há grandes desafios. Assim, Presidente Jamile, em

que for possível ajudar o Coral, pode ter a certeza de que, nesta Assembleia

Legislativa, existe um Deputado lutando para o sucesso dos Canarinhos de Itabirito.

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 21, às 14 horas, nos

termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 68ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/9/2009

Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata; discursos dos Deputados

Paulo Guedes e Padre João; aprovação - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Questões

de ordem - Discussão e Votação de Indicações: Indicação, Feita pelo Governador do

Estado, do Nome 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 -; requerimento do Deputado Ademir

Lucas; discurso do Deputado André Quintão; votação do requerimento; aprovação -

Indicação, Feita pelo Governador do Estado, do Nome do Sr. Antônio Maurício Fortini

para o Cargo de Diretor da Arsae-MG; requerimento do Deputado Ademir Lucas;

aprovação do requerimento - Indicação, Feita pelo Governador do Estado, do Nome

do Sr. Teodoro Alves Lamounier para o Cargo de Diretor da Arsae-MG; requerimento

do Deputado Ademir Lucas; aprovação do requerimento - 2ª Fase: Discussão e

Votação de Proposições: Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de

Lei nº 19.168; encerramento da discussão; votação secreta do veto ao § 2º do art. 1º;

inexistência de quórum para votação; anulação da votação - Discussão, em turno

único, do Veto Parcial à Proposição de Lei nº 19.219; discurso do Deputado Weliton

Prado; encerramento da discussão - Encerramento.
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Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Pinheiro - Hely Tarqüínio - Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Alencar da Silveira Jr. -

Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - 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 -

Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz -

Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elmiro

Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gilberto Abramo - Gláucia

Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Irani Barbosa - Jayro Lessa - João

Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -

Luiz Humberto Carneiro - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes

- Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Ruy

Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -

Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - 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 Ademir Lucas, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior.

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discutir, o Deputado

Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, não ficou bem claro, na ata, um

episódio que ocorreu no Plenário, agora à tarde. Na Casa, é comum, e uma regra

seguida há muito tempo, a utilização do art. 70. Todos sabem que, quando discutimos

o pinga-fogo ou o art. 70, geralmente não há quórum no Plenário. Ficou feio, porque o
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Deputado Domingos Sávio, Líder da Maioria, pediu o art. 70, falou durante 20

minutos, eu estava inscrito para falar em segundo e, assim que ele terminou,

combinado com o Deputado João Leite, eles pediram o encerramento de plano da

reunião. Então, isso entristece o nosso Plenário e empobrece a discussão e prejudica

o direito do contraditório. Por isso, gostaria que fosse registrada na ata o que

realmente vem acontecendo. Também na quarta-feira passada, o Deputado Lafayette

de Andrada se dirigiu, de forma muito agressiva, a meu respeito. Pedi o art. 164 e não

fui atendido. Da mesma forma, na quinta-feira, no dia seguinte, o próprio Deputado

Lafayette de Andrada ligou para os gabinetes dos Deputados a fim de que ninguém

viesse a Plenário. Ou seja, já vi Oposição obstruir. Agora, o governo obstruir para que

não haja discussão na Casa, para que não tenha o embate, para que não haja, pelo

menos, o direito de você usar o art. 70, falando pelas inscrições... Então, peço que

seja registrada na ata essa nossa indignação, porque isso não está pegando bem.

Está ficando muito mal para o Governador Aécio Neves o modo como vem agindo o

Líder da Maioria da Casa, utilizando esse subterfúgio, ou seja, falam e não nos

deixam falar. Discutem e falam o que bem entendem. Por exemplo, eles agrediram o

nosso Partido, na semana passada, e o Presidente Lula, e, no momento em que a

Oposição vai falar para ter o embate, o contraditório, eles pedem o encerramento de

plano. Isso está ficando feio, é uma medida muito antipática de alguns Deputados da

base aliada do governo, na Casa. Então, gostaríamos que pelo menos daqui para

frente houvesse esse acordo de cavalheiros. Se será usado o art. 70, deixem que

todos o utilizem, porque, do contrário, também o PT usará da mesma tática. Se não

há quórum, não vai votar. Aí faremos a obstrução. Quero, então, deixar claro que, nos

momentos do pinga-fogo e do art. 70, enquanto houver companheiros inscritos, sejam

da oposição, sejam da situação, sejam de partido “A” ou “B”, peço que deixem o

debate acontecer nesta Casa. Já existe a mordaça da imprensa, que é proibida de

publicar; já tem um acordo com a imprensa. Se de repente houver um acordo de mais

ninguém falar nesta Casa, se blindarem a TV Assembleia, ficará difícil, ficará

inadmissível, e teremos talvez de arrumar uma solução para pensar outra forma de

agir em Plenário. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir a ata, o Deputado Padre João.
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O Deputado Padre João - Sr. Presidente, também reivindico que conste na

conclusão da ata o que, de fato, aconteceu no Plenário. Foi o seguinte: embora o

Deputado Paulo Guedes estivesse inscrito, de acordo com o art. 70 do Regimento

Interno, o Deputado João Leite pediu encerramento de plano da reunião. O que

percebemos, na tarde de hoje, é de fato a negação de usarmos o que é sagrado. Aqui

é o parlamento: “parlare”, falar, discutir, debater. Isso foi feito só porque, no pinga-

fogo, salientamos que o governo do Estado não investe na saúde como deveria, ou

seja, no mínimo 12%. É o 2º pior Estado em investimento na saúde; só perde para o

Rio Grande do Sul. Também destacamos no pinga-fogo que, embora não tenha

dinheiro para reajuste salarial, o governo o tem para investir em São Paulo,

inaugurando lá uma casa onde gastou, conjuntamente, em torno de 5 milhões. O

PSDB e o DEM estão fazendo campanha lá, extemporânea, com dinheiro público.

Denunciamos isso no pinga-fogo, e depois foi dada oportunidade ao Líder da Maioria

de usar o art. 70, negando-se à Oposição o mesmo direito. Foi falta de respeito. É

importante constar na ata que, embora o Deputado Paulo Guedes estivesse inscrito

para usar a tribuna, onde trataria de assuntos relevantes - e ele estava com um

pacote de contas da Cemig -, foi-lhe negado o uso da fala. Aí o Deputado João Leite,

do PSDB, solicitou o encerramento da reunião. Não é essa a prática que temos nesta

Casa. Nossa prática é de sempre respeitar os Deputados. Às vezes, não há quórum,

mas, nas reuniões da tarde, sempre há esse entendimento. A Assembleia não pode

copiar essa prática perversa do Executivo, de negar a fala. Quero deixar meu protesto

em relação à ata e gostaria que constasse nela que foi negada a fala ao Deputado

Paulo Guedes.

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte e não havendo

retificação a ser feita na ata, dou-a por aprovada.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª Parte da reunião, em sua 1ª Fase, com a apreciação de pareceres, de

requerimentos e de indicações.

Questões de Ordem
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O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, é fundamental fazermos o registro de

que foi lamentável o ocorrido hoje, à tarde, quando se impediu ao Deputado Paulo

Guedes o uso da tribuna. No dia em que esta Casa não puder mais realizar o grande

debate do interesse de Minas, sem dúvida alguma estaremos cerceando a

democracia. O Deputado Paulo Guedes abordaria vários assuntos de relevante

interesse para Minas Gerais, muitas questões seriam discutidas hoje, à tarde.

Abordaríamos, por exemplo, duas notícias muito importantes publicadas na imprensa

hoje. A primeira mostrando, por um lado, a visão que estão tendo de Minas e, de

outro, o que realmente interessa a Minas Gerais. Os jornais de Minas anunciaram que

o Governador do Estado inaugurou, em São Paulo, a Casa de Minas Gerais, com

dinheiro público, para fazer não se sabe o que naquele Estado. Que interesse está

em jogo com a inauguração dessa casa? Será que é para o desfile das lideranças

desportivas, dos artistas? Será que é isso que interessa a Minas Gerais? Por outro

lado, a imprensa traz uma informação, que é de fundamental importância para Minas

Gerais, uma informação do Governador do Piauí. O Governador Wellington Dias está

viajando o Brasil inteiro na defesa dos Estados produtores de minério. O Governador

aproveita o bom momento que o Brasil está vivendo, especialmente com a

descoberta da camada de pré-sal. O Presidente Lula determina a criação de uma

nova estatal para isso. Neste momento, o Governador do Piauí traz a notícia de que,

no seu Estado, foi descoberta uma jazida de minério de ferro de 2.900.000.000.000t.

Ele levanta a importância de se criar uma estatal do minério, porque isso interessa ao

Piauí, ao Pará e a Minas Gerais. Em vez de o Governador de Minas ficar abrindo

casa em São Paulo, deveria olhar essas coisas. O Governador de São Paulo não

está preocupado com Minas Gerais. Ele está querendo todo o “royalty” da camada de

pré-sal para São Paulo e Rio de Janeiro. Ele não está preocupado com os outros

Estados da Federação. Nós, que somos Estados mineradores, que não somos

litorâneos, deveríamos estar preocupados em reforçar o posicionamento do

Governador do Piauí, que defende a criação dessa estatal para gerir a produção do

minério de ferro. Minas Gerais, que é um Estado líder na produção mineral, tem de se

preocupar neste momento. Em vez de ficar reunindo-se com o Governador de São

Paulo, deveria preocupar-se em convidar a Governadora do Pará, o Governador do
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Piauí, os demais Governadores, especialmente aqueles que não estão na costa

litorânea, para defender, com muita firmeza, a criação dessa estatal do minério,

defender também o aumento da alíquota do minério. Ao mesmo tempo, Sr.

Presidente, gostaria de salientar que a exploração do pré-sal deve olhar também os

demais Estados brasileiros, não somente São Paulo e Rio de Janeiro. Então, é muito

lamentável que, num momento como este, quando o Estado de Minas Gerais passa

por dificuldades financeiras, econômicas, com queda na arrecadação, o Governador

de Minas inaugure a Casa de Minas, no Estado de São Paulo, junto com o

Governador Serra, que nunca teve preocupação com Minas Gerais. Diga-se de

passagem, São Paulo olha Minas como se fosse uma província. Temos de fortalecer

a economia mineira, defendendo aquilo que é nossa verdadeira riqueza, que é o

nosso minério de ferro.

O Deputado Lafayette de Andrada - Não vou falar mais que um minuto, Sr.

Presidente, mas quero deixar clara a diferença entre o verdadeiro estadista e aquele

que cai em contos de fadas, em contos da carochinha. O pré-sal, todos sabemos, é

um projeto para daqui a 30 anos. Essa discussão que o Deputado Carlin Moura quer

encerrar, e ele está afoito para chegar a uma conclusão, é para daqui a 30 anos.

Enquanto isso, o Governador Aécio Neves, inaugurando a Casa de Minas em São

Paulo, maior polo econômico do Brasil, está querendo buscar investimentos dos

industriais de São Paulo para Minas. Está aí a diferença do estadista para aquele que

acredita em contos da carochinha. Quero deixar sublinhado, ao contrário do que

pareceu, que o eminente Deputado João Leite pediu o encerramento, de plano, da

reunião, porque não havia nenhum Deputado em Plenário. Não há debate sem

Deputados. Ele estava com a razão e regimentalmente correto em pedir o

encerramento de plano da reunião. Eventualmente, alguns Deputados falam, à tarde,

quando o Plenário está vazio, quando há um acordo. Não havia nenhum acordo

nesse sentido. O Deputado Paulo Guedes, a quem respeito pela coragem e pela luta

em favor do Norte de Minas, já havia feito uso da palavra, já havia usado a palavra

como orador. De modo que não havia mais ninguém. Isso é até uma falta de respeito

com o próprio orador: deixá-lo falando sem ninguém para ouvi-lo. Por isso,

regimentalmente e por falta absoluta de quórum, o Deputado João Leite, como não
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poderia deixar de ser, solicitou o encerramento de plano da reunião. Muito obrigado,

Sr. Presidente.

O Deputado Weliton Prado - Há muito que se lamentar pelo que tem acontecido

aqui, como o ocorrido no período da tarde, porque se trata de uma questão

corriqueira nesta Casa. Aliás, tenho a oportunidade de presidir as reuniões e,

geralmente, existe acordo de cavalheiros para que, de forma democrática, todos

tenham o direito de falar e de expor o que pensam. Então, há muitas coisas que

realmente são desagradáveis. Se analisarmos bem, é lamentável a política aplicada

pelo governo do Estado na área da valorização dos servidores. É um verdadeiro

desrespeito. Os servidores do Estado de Minas Gerais, principalmente os da área da

educação e da segurança pública, são os que têm os menores salários entre todos os

servidores do País. Entretanto, o Governador gastará mais de R$ 2.000.000.000,00

com o novo centro Administrativo. Esse valor poderia garantir um grande investimento

na área social, em ciência, em tecnologia e no desenvolvimento. O Estado poderia

investir na valorização dos servidores e na segurança, mas, infelizmente isso não

acontece. Sabem o que R$ 2.000.000.000,00 significam? Essa quantia significa

vários prêmios da Mega Sena acumulada; nem cabem em todos os dedos das mãos

e dos pés juntos. Em torno de mais de 100 prêmios da Mega Sena acumulada. É

lamentável a política implementada pelo governo do Estado para os servidores. Aí

vemos que a Prefeitura de Belo Horizonte está seguindo o mesmo modelo do

governo do Estado. É o mesmo molde, a mesma forma política que não garante a

valorização dos servidores, que busca o arroxo salarial com o abono, resultando na

desvalorização dessa classe. É muito importante rompermos com essa situação de

apatia e de desrespeito para com esses servidores. Outra questão deplorável refere-

se à declaração do Prefeito Márcio Lacerda. Foi um verdadeiro abuso, um absurdo o

que o Prefeito fez ao dizer que não está preocupado com a greve, pois não há

mobilização, não tem nada. Eu estava lá e constatei que havia mais de mil servidores

nas ruas protestando. Assim, a saúde paralisou de forma significativa, e o Prefeito

Márcio Lacerda não está nem um pouco preocupado com essa situação. Aliás, no

Bairro Padre Eustáquio, faleceu uma criança de 4 anos, engasgada com chicletes.

Um médico estava de férias, o outro, de licença de saúde, e os demais estavam
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paralisados. Ou seja, não havia nenhum médico no posto de saúde daquele bairro

para prestar atendimento àquela criança que, posteriormente, veio a falecer. Nem

assim o Prefeito está preocupado, não está nem aí. Isso é um verdadeiro caos na

área da saúde aqui em Belo Horizonte. Não há equipamentos para proteção dos

trabalhadores, álcool em gel, sabonete, curativos, toalha, esparadrapo, lençol,

medicamentos, nem leitos hospitalares, profissionais de saúde e médicos para a

população. Além de tudo isso, que é o mais importante, falta uma política de

valorização dos servidores. No entanto, o Prefeito Márcio Lacerda copia a mesma

questão do governo do Estado, que diz respeito ao choque de gestão, prejudicando

principalmente os servidores, penalizando-os de forma muito dura por querer

implementar a política de abono. Então, é importante que haja uma verdadeira

mobilização. Temos de romper com esse modelo. Gostaria de parabenizar o

Sindicato dos Médicos de Minas Gerais - Sinmed -, onde estive presente, como

também estive na Sindibel. Houve uma grande mobilização dos seus servidores - em

torno de mil servidores. Praticamente 90% dos servidores do Hospital Odilon Behrens

paralisaram suas atividades, e o Prefeito não está nem aí com a greve, alegando que

não há nenhum problema na paralisação. Sua atitude mostra o desrespeito com os

servidores e o despreparo para governar. Quando é para dar reajuste no início do

ano, como foi dado aos Secretários e ao próximo Prefeito, de 26%, não há problema.

Agora, sabe qual foi a proposta para os servidores? 0% de aumento. E na campanha

eleitoral o aumento foi prometido. O Prefeito Márcio Lacerda prometeu a valorização

dos servidores, mas não cumpriu com o que prometeu. Por isso os servidores estão

na rua. Amanhã cedo, haverá assembleia e mobilização dos professores, à qual

estaremos presentes. Quando o político prometer, deve cumprir, deve ter palavra;

mas, infelizmente, não é o que está acontecendo. É legítima a greve e a mobilização.

Em relação à palavra do Deputado Paulo Guedes, é lamentável o fato ocorrido à

porta da Assembleia, com os Fiscais da BHTRANS e o deficiente físico, uma falta de

democracia. Agradeço e continuaremos firmes ao lado dos servidores, pois estão

querendo o que é justo, a valorização. E que o Prefeito Márcio Lacerda discuta,

porque, de forma antidemocrática, não quer ouvir os servidores nem discutir. Isso é

um absurdo.
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O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, ficou evidente, na fala do colega

Lafayette, que está brincando conosco e não está levando a sério as coisas sérias

que estão acontecendo na Casa. Ele afirmou, há pouco, que o Deputado João Leite

pediu encerramento, de plano, da reunião porque não existia Deputado algum em

Plenário. Isso é grave, pois, ou está com problema de visão ou com outro problema.

V. Exa. não estava aqui, e deveria estar. Não sei onde V. Exa. estava, mas eu estava

naquela tribuna; o Presidente estava conduzindo os trabalhos, os Deputados João

Leite e Domingos Sávio estavam presentes, e eu já estava pronto para falar.

Portanto, ao afirmar que não existia Deputado algum no Plenário, ou V. Exa. está

com problema de visão ou não reconhece que este cidadão também representa o

povo nesta Casa. Portanto, tenha um pouco mais de seriedade na hora de fazer suas

observações. Da mesma forma V. Exa. foi grosseiro comigo na quarta-feira, ao

conceder aparte e retirá-lo depois, esbravejando e de forma antidemocrática. Quero

que V. Exa. trate seus companheiros com mais respeito, pois tem voz mansa, de

artista de televisão, mas não é como está se conduzindo. V. Exa. não está falando

com a verdade, da forma como expôs aqui. Seja menos ator e mais parlamentar.

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, é importante votar, pois estamos aqui

para apreciar as matérias da pauta, especialmente os vetos do Governador. Mas,

Deputado Weliton Prado, independentemente de quem seja o Prefeito de Belo

Horizonte no momento, uma reflexão deve ser feita. É bom deixar claro que continua

havendo dois governos do PSB e dois governos do PT, ou dois e meio do PT e um e

meio do PSB. Em um período tão curto de governo, não podemos atribuir ao Prefeito

Márcio Lacerda todos os erros da administração. No mínimo, para sermos sinceros,

uma parte teria de ser creditada ao PT e ao primeiro governo e meio do PSB. Muitas

vezes, temos de trilhar o caminho das pedras e fazer um discurso mais realista. A

segunda questão, referente à queda da arrecadação dos Municípios, é real,

principalmente daqueles que dependem do ICMS. Quanto aos Municípios que

dependem, basicamente, do Fundo de Participação, o governo Lula tem feito a

reposição nos mesmos valores do ano passado, mas não tivemos gestão alguma

nesse sentido em relação ao ICMS do Estado. Belo Horizonte é um Município em que

o ICMS é fundamental, pois é a maior arrecadação da Prefeitura. O governo tem
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dificuldades com a arrecadação, e, em um momento desses, seria temerário que o

governo Márcio Lacerda fizesse anúncio de aumento, pois sabemos que não teria

condições de pagar depois. Em relação às promessas de governo, elas são para

quatro anos de mandato, e não para seis, sete ou oito meses. É bom destacar que o

Prefeito Márcio Lacerda visitou, até agora, todas as administrações regionais e todas

as obras da Prefeitura. Pessoalmente, preferia que ele tivesse maior postura de

diálogo com os setores que lutam por moradia, com os servidores que lutam pelos

seus salários, mas isso não é característica só dele. Há muitos, no PT, que não são

também afeitos ao diálogo, agem de forma, muitas vezes, autoritária. A realidade do

Governador do PSDB no Estado não é muito diferente, não. Percebemos também

que o diálogo não é facilitado. Estamos numa situação bem interessante, como uma

parábola contada pelo filósofo dinamarquês Kierkegaard, que viveu um período muito

curto, cerca de 43 anos, no início do século XIX. Kierkegaard conta que havia um

circo em uma cidade, e a plateia lotava as arquibancadas do circo. Um palhaço

preparava-se para entrar no picadeiro, para fazer sua apresentação. Acontece que

começou a pegar fogo nas cortinas do fundo do circo. Apressadamente, o dono do

circo pede ao palhaço, que estava preparado para trabalhar, para ir ao picadeiro e

anunciar às pessoas que o circo estava pegando fogo. O palhaço gritava que o circo

estava pegando fogo, e a plateia toda ria porque achava que era mais uma piada que

ele estava contando. Por mais que ele insistisse, todos riam, achando que era uma

piada que ele estava contando. Ninguém acreditou na história do palhaço. Naquele

dia, aconteceu uma verdadeira tragédia naquela cidade, porque muita gente morreu

com o incêndio, quando a lona caiu em cima de muitos. Então, muitas vezes, ficamos

numa situação como essa, uma situação na política em que as coisas não têm valor

pelo que são, mas pelo que achamos que são ou pelo que falamos. Estamos

percebendo que existe uma situação como num circo, no picadeiro, e o fogo está se

alastrando. Se aquele que vai anunciar a tragédia é o palhaço, as pessoas podem

não acreditar. Penso que hoje há dificuldades financeiras, sim; há problemas no

Município, e seria temerário abrir uma discussão num momento como esse.

O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, Srs. Deputados, prometo que serei

breve, pois temos ainda matérias importantes para serem votadas. Entretanto
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gostaria de registrar, nesta noite, uma grave ocorrência que aconteceu hoje, à porta

da Assembleia, a Casa do povo, no fim da tarde, no início desta noite, quando, de

maneira intempestiva, demonstrando incapacidade e enorme falta de sensibilidade,

um agente da BHTRANS criou um tumulto jamais visto nesta Casa. Uma pessoa veio

fazer visita a este Deputado, no meu gabinete, e também ao Deputado Rômulo

Veneroso. Era uma pessoa já idosa, que há dois meses teve um AVC e encontra-se

com grande dificuldade de locomoção, mas, mesmo assim, veio a nossa Casa. Ao

retornar, seu motorista, que estava acompanhado de sua filha, deixou o carro à porta

da Assembleia e veio até o salão principal desta Casa para buscar essa pessoa e

ajudá-la na sua locomoção. Penso que o agente deveria ter multado, sim, porque o

condutor cometeu uma infração. Não estamos aqui para incentivar o descumprimento

da lei, mas daí a apreender o veículo e colocá-lo em cima do caminhão, criando um

tumulto violento, foi enorme falta de sensibilidade, não respeitando nem a nós,

Deputados. Estivemos ali, eu, o Secretário-Geral, os Deputados Rômulo Veneroso,

Inácio Franco, Weliton Prado, Sebastião Costa e vários outros, e fizemos um apelo

para que aquele agente usasse o bom senso, apenas multando o proprietário do

veículo, evitando que sofresse o constrangimento de ver seu veículo rebocado, pois

reside em outra cidade e iria viajar ainda hoje a 270km de Belo Horizonte. Fizemos

vários apelos, ligamos para a diretoria da BHTRANS, nunca vi tamanha

insensibilidade. Vou além: de estranhamente, o agente não estava com a

identificação no colete. Ao pedir sua identificação, ele simplesmente disse: “Dornas”.

Não disse seu nome. Repeti: “sua identificação”. E ele: “Dornas”. Tive de mostrar

minha carteira, esfregá-la no nariz dele e falar: “O senhor se identifique ou será

responsabilizado perante a lei”. Só neste momento, ele se identificou, assim mesmo,

dizendo: “Meu nome é T. Dornas, Agente nº 704.” Anotei e fiz essa exposição de

motivos para o Dr. Edson, o diretor que esteve no local depois que o veículo foi

levado ao pátio da BHTRANS. Esse agente teve a audácia de dar voz de prisão ao

motorista da imprensa que veio registrar o fato em frente a nossa Casa. Indaguei ao

Diretor da BHTRANS, quando ele chegou na frente da Assembleia, se esse agente

poderia dar voz de prisão. O próprio Diretor da BHTRANS disse que esse agente não

poderia ter dado ordem de prisão. Sr. Presidente, sei que o senhor está impaciente,
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mas ainda tenho um minuto. Queria falar sobre esse assunto, porque fiquei revoltado

com o fato. Os Deputados que estiveram conosco, ali, presenciaram a falta de

sensibilidade da BHTRANS, causando comoção nas pessoas que estavam no

entorno. Estiveram ali quase 200 pessoas que até fecharam a rua, para mostrar sua

revolta, a indignação de todos. Deixo um alerta ao Prefeito Márcio Lacerda, que

ajudei a eleger, em quem acredito, e que, tenho certeza, não sabe o que está

acontecendo. Não estou generalizando, mas existem pessoas, na BHTRANS,

despreparadas para cumprir sua função. Pedi ao Diretor da BHTRANS, que esteve

aqui, providências na apuração desse fato que reputo grave. Esta Casa não pode

calar-se perante esse fato, porque a fiscalização que ocorre aqui, pelo que entendo, é

mil vezes superior a que ocorre em outra localidade. Fica registrado o meu protesto

contra essa falta de sensibilidade da BHTRANS. Obrigado.

O Deputado Wander Borges - Sr. Presidente, Srs. Deputados. Deputado Fábio

Avelar, esse é o modelo que o Prefeito do PSB, Márcio Lacerda, recebeu. É essa a

estrutura atual que deve ser mudada. Tenho certeza de que o Prefeito não está ciente

disso. A partir de agora, esse fato e tantos outros que já foram abordados pelos

companheiros, trará para nós motivos para uma grande reflexão sobre a atuação

desse órgão da Prefeitura de Belo Horizonte. Também farei ponderação sobre

algumas falas que me antecederam, no que se refere às prefeituras. Podemos fechar

as prefeituras e os governos dos Estados e entregá-los para o governo federal, pois o

modelo que está aí é perverso, é o genocídio municipalista. Tudo que se arrecada no

País vai direto para Brasília. Quem foi Prefeito sabe o que estou dizendo. Não existe

uma prefeitura sequer neste país que não esteja em dificuldade financeira. Estão

dizendo que a economia vem se recuperando. Talvez isso ocorra no governo federal,

porque todos sabem que na atividade econômica de entrada e saída de mercadoria, o

ICMS, por meio do valor adicional fiscal, vai refletir no outro ano. Então, as perdas de

2008 e 2007, que foi um ano razoável, refletem no índice que leva às Prefeituras o

recurso do bolo tributário brasileiro. Assim acontecerá ano que vem. As perdas de

2008, que foram altas, assim como as de 2009, afetarão sensivelmente o caixa das

Prefeituras e do governo. É preciso refletir. Esse modelo é ultrapassado. Os governos

que chegam ao Congresso, ao palácio... Hoje, o que temos no Brasil é um modelo
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adesista em que o Congresso adere ao Presidente da República para fazer o que

quer. Por que não faz a reforma tributária que tanto desejamos? O que não podemos

é repetir a reforma feita há três, quatro anos, que mudou apenas as receitas próprias

do governo federal quanto ao PIS e ao Cofins. É por isso que algumas Prefeituras

aparecem estampadas nos jornais, com 55% de suas despesas comprometidas com

pessoal. A culpa é de quem? Do Prefeito, do Governador? É estupidez dizer que

neste momento alguém se atreverá a dar aumento salarial, em que pese haver

merecimento. Acho que é necessário dar, sim, aumento de 50%, 100%, 200%. Mas

quem pagará a conta? A reposição que era para ser feita durante este ano,

equiparando as receitas para as Prefeituras, até então não ocorreu. Cogitam destinar

R$1.000.000.000,00 para mais de 5.500 Prefeituras. Façam a conta e vejam o que

vai dar para cada uma. A cidade vizinha de Neves perdeu cerca de 37% de suas

receitas; Ibirité, do meu companheiro Diniz, perdeu mais de 22%. E assim as coisas

vão caminhando. Não vejo aqueles que realmente podem mudar a situação terem

sensibilidade e sensatez para entender que não adianta haver emprego no governo

federal e desemprego nos Municípios brasileiros. Esse é um grande desafio que

temos de enfrentar. Essa reflexão tem de ser feita. Deputado, de cada R$1.000,00

arrecadados, R$740,00 vão para o caixa do governo federal e apenas R$260,00 são

divididos com os Estados e Municípios. Até quando os Municípios brasileiros vão

suportar isso? Sabem o que querem? Continuar nesse ato de mendicância, saindo

com pires na mão para pedir pelo amor de Deus por um recurso qualquer para o

caixa da Prefeitura. Até quando isso acontecerá? Até os Municípios entregarem as

chaves? Nesta semana, o jornal “Hoje em Dia” publicou a notícia de que os Prefeitos

já estão na expectativa de não conseguirem pagar os salários neste mês de

setembro. A expectativa sobre o 13º salário para algumas Prefeituras vai longe.

Portanto, é um modelo que tem de ser mudado. A reflexão tem de ser feita; essa

discussão tem de ocorrer nesta Casa e sobretudo no Congresso Nacional. Caso

contrário, teremos o modelo que não é o de um Estado federado. Muito obrigado, Sr.

Presidente.

O Deputado Dinis Pinheiro - Sr. Presidente, primeiramente, gostaria de corroborar

as palavras do combativo Deputado Fábio Avelar. Não resta a menor dúvida de que a
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BHTRANS está totalmente superada, sucateada, precisa ser profundamente alterada.

O que observamos aqui hoje tem-se tornado uma rotina nesse órgão.

Lamentavelmente, há excesso, abuso, falta de bom senso e, muito mais que isso, um

ato extremamente desumano. Entendo que isso será reformulado. Prefiro acreditar na

capacidade administrativa, na sabedoria, no talento, nas virtudes dos condutores dos

destinos de Belo Horizonte, hoje representados pelo Prefeito Márcio Lacerda e pelo

Vice-Prefeito Roberto Carvalho. Essas pessoas são do bem e estão bem-

intencionadas. Nesse diálogo, mais uma vez, assinalo a importância imperiosa de se

promover, o mais breve possível, uma mudança, uma reestruturação na BHTRANS,

que é hoje tão somente órgão arrecadador, que se preocupa somente com a

obtenção de recursos financeiros e deixa de lado a questão educativa, fiscalizadora e

orientadora. Observa-se aqui, verdadeiramente, a implementação de uma indústria de

multas. Essa é a realidade personificada pela BHTRANS. Sr. Presidente, Srs.

Deputados e Sras. Deputadas, foram apresentadas aqui algumas argumentações.

Muitas nada acrescentaram. Alguns Deputados foram extremamente felizes.

Passamos por um momento de dificuldade, até mesmo porque acabamos de

enfrentar umas das crises mais perversas do mundo. Belo Horizonte, assim como

quase todos os Municípios, passa por um momento de sobressalto, haja vista que a

receita sofreu queda expressiva. O Deputado Weliton Prado, que tem uma trajetória

extraordinária nesta Casa, deveria muito mais, em vez de desferir essas palavras tão

fáceis, ajudar a apresentar soluções construtivas que possam inserir Belo Horizonte

em um caminho cada vez melhor e mais próspero. O tempo ainda é reduzido para o

Prefeito Márcio Lacerda e para o Vice-Prefeito Roberto Carvalho. Logicamente,

implementaram compromissos, e os belo-horizontinos, os mineiros e as mineiras

esperam que sejam plenamente saldados. Esse é o nosso objetivo, o nosso propósito

e o nosso desejo. Muito mais do que isso, observamos e testemunhamos as

manifestações dos Deputados Durval Ângelo e Wander Borges, que foram sensatas e

providas de razão e de bom-senso. No intuito de acrescentar outras argumentações,

algo ficou bem claro: esse sistema de distribuição de recursos em nosso país está

realmente ultrapassado. Há uma grande concentração de renda do País, ou seja,

70% da renda encontram-se nas mãos do governo federal. Isso tem de mudar e
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acabar. Na semana passada, tivemos a oportunidade de realizar um pronunciamento

e solicitar também a implementação de uma comissão especial para estudar e

analisar os “royalties” do petróleo. Para terem uma ideia, no Rio de Janeiro, 13

cidades poderiam ser denominadas 13 “emirados fluminenses”. Campos, com quase

400 mil habitantes, arrecadou, no ano passado, R$600.000.000,00. Poucas cidades

do Rio de Janeiro abocanharam quase 70% dos recursos provenientes do petróleo.

Digo a você, que está nos assistindo: esse petróleo não é dos Municípios do Rio de

Janeiro; esse petróleo é dos mineiros, dos nordestinos e do povo brasileiro. Espero

que esta comissão especial realize trabalho admirável e exemplar e o entregue ao

nosso país, de modo que o Congresso Nacional implemente, no que diz respeito aos

“royalties” do petróleo e do pré-sal, uma distribuição mais justa, mais humana e mais

solidária. A maior parte dos Municípios está em estado de miséria, mas alguns não

têm como gastar dinheiro, sobretudo na educação; está sobrando. Aqui mesmo,

Ipatinga ganhou uma ação judicial e está subtraindo de 722 cidades mineiras

aproximadamente R$100.000.000,00. Mineiros e mineiras, esse cálculo reivindicado

por Ipatinga em relação ao VAF e ao ICMS está equivocado. É muito importante que

os Municípios mineiros possam reagir. Hoje tivemos oportunidade de entrar em

contato com o Presidente da AMM, ex-Deputado José Milton, nosso colega, para

reabrir essa discussão, de modo que esse recurso não seja subtraído dessas 722

cidades, que muito precisam dele. É só olhar no caixa municipal que parte desse

recurso já foi aquinhoada. É muito importante que o estado de normalidade possa ser

implantado. Obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Sebastião Costa - Serei breve porque sei que existem matérias a

serem votadas. Queria apenas dar testemunho como pessoa que convive com alguns

Municípios do interior. Tenho a certeza, ao afirmar aqui, de que a reposição proposta

pelo governo federal sobre as perdas do Fundo de Participação dos Municípios - FPM

- tem sido insignificante diante do que representa a desoneração do IPI para os

produtos industrializados. O governo federal liberou o tributo para evitar o

desemprego nas grandes montadoras, e ele tem razão, porém não compensou os

Municípios como devia e é necessário. Cumprimento a Assembleia Legislativa,

porque, na semana passada, aprovou aqui um requerimento de minha autoria
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louvando a iniciativa do Senador Osmar Dias, que fez a proposta inteligente da

Emenda à Constituição nº 41. Essa emenda transfere aos Municípios e aos Estados

10%, respectivamente, de todas as contribuições financeiras que o governo federal

obtém. Portanto não se trata de lamentação naquele requerimento, mas de

proposição em apoio à iniciativa do ilustre Senador Osmar Dias. Volto a repetir: se as

contribuições vierem a fazer parte do FPM, o problema, pelo menos neste momento

da história do municipalismo, estará resolvido satisfatoriamente. É o que tinha a dizer,

Sr. Presidente.

Discussão e Votação de Indicações

O Sr. Presidente - Votação, em turno único, da Indicação, Feita pelo Governador do

Estado, do Nome 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. A Comissão Especial opina pela

aprovação do nome. Vem à Mesa requerimento do Deputado Ademir Lucas

solicitando o adiamento da votação da indicação. Com a palavra, para encaminhar a

votação do requerimento, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - O requerimento do Deputado Ademir Lucas, assim

como os demais requerimentos - não discutirei um a um, até para agilizar a pauta -,

objetiva acelerar a votação, com o intuito de a Assembleia apreciar os vetos e, com

isso, buscar maior agilidade na pauta, uma vez que vários projetos importantes serão

apreciados nas comissões, principalmente após o Plenário. Em vista disso,

encaminharemos favoravelmente ao requerimento do Deputado Ademir Lucas, mas

fazendo algumas ponderações em relação à construção de entendimento que possa,

de fato, agilizar essa pauta.

Temos, por exemplo, na linha dos projetos importantes, o projeto que trata de mais

uma autorização de empréstimo para o governo do Estado, prevendo a autorização

de quase R$900.000.000,00 para o Estado, além do recurso de R$1.000.000.000,00,

que esta Casa já autorizou. A justificativa é absolutamente genérica: as 13 ou 11

áreas de resultados finalísticos do PPAG. Então gostaríamos de adiantar que

queremos especificar onde, de fato, esse recurso será aplicado. Além de outras

questões, é o mínimo que a Assembleia pode analisar.



____________________________________________________________________________
1047

Por exemplo, o limite de endividamento, o que isso significará daqui para adiante. O

Brasil, felizmente, com a política correta adotada pelo Presidente Lula foi o país que

primeiro saiu da crise. Então, a tendência é retomar, como já está retomando, o

crescimento econômico. Há previsão de aumento da arrecadação. Será que, de fato,

esse empréstimo é necessário? E, se for, para quais projetos estruturadores? Todos

nós, Deputados, temos reivindicações legítimas que constam no plano plurianual. Eu

mesmo tenho discutido isso e, aliás, estive com o Secretário Fuad. Há uma luta de

todo o Médio e todo o Alto Jequitinhonha para o “link” faltante da região de Irapé,

especificamente Igigatu, passando por Lelivéldia até Virgem da Lapa. São 40km que

necessitam do asfaltamento para cobrir uma importante etapa da rota do

descobrimento, que liga Diamantina à divisa com o Sul da Bahia. Será que esse

trecho constará na utilização desses recursos? É uma demanda de muitas cidades,

como Berilo, Virgem da Lapa, Araçuaí, Itinga e Itaobim. Então, queremos saber onde

cada recurso será aplicado.

No projeto da Cemig, temos de 50 mil a 60 mil ligações absolutamente descobertas

que precisam ser realizadas.

O Sr. Presidente - Deputado André Quintão, V.Exa. está se desviando do assunto.

O Deputado André Quintão* - Não. Estamos dentro porque estamos acatando uma

solicitação do Líder de governo para aprovar esse requerimento que destravará a

pauta e, para isso, temos de fazer as nossas observações, com a vênia do querido e

ilustre Presidente Deputado Doutor Viana. Precisamos, por exemplo, fazer as

ligações do Luz para Todos, no Norte, no Noroeste, no Jequitinhonha e no Mucuri. As

ligações foram feitas para cumprir metas onde eram mais baratas e também

necessárias. E o Norte de Minas? E o Jequitinhonha? E o Mucuri? E o Rio Doce? E o

Noroeste de Minas? Precisamos ainda agilizar em torno de 55 mil ligações e um novo

contrato com a Eletrobrás, que está de portas abertas. No Governo Lula, o programa

Luz para Todos é uma prioridade. Então, como votaremos um projeto da Cemig de

importantes inovações, sem cumprir o para-casa básico, que é universalizar o acesso

à eletrificação rural?

Quanto às próprias indicações, quero dizer que conheço, por exemplo, esse

requerimento sobre a indicação do Dr. Octávio Elísio Alves de Brito. Vou votar
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favoravelmente, acho que ele é uma excelente pessoa, séria, competente e com

longa ficha de serviços públicos prestados a Minas Gerais. Acho até que ele será

alocado em uma agência complexa, a Agência Reajustadora de Água e Esgoto, não é

agência reguladora, e temos de discutir qual o papel dessa agência. Ela foi aprovada,

mas qual será a sua prioridade? Discutirá a política de saneamento ou simplesmente

aumentará a tarifa? O Presidente da Copasa disse que deveríamos votar logo essas

indicações, porque estavam precisando reajustar as tarifas. Será que agilizaremos

essa votação? Por isso, é bom o requerimento do Deputado Ademir Lucas, pois ele

atrasa um pouquinho - quem sabe? - o reajuste das tarifas, uma vez que essas

indicações serão um pouco proteladas.

Há outras questões na área da regulação. Realizamos aqui uma audiência pública

muito importante, e vários Deputados colaboraram com a sua realização. O pedágio,

Deputado Carlin Moura, da MG-050. O cronograma de obras está atrasado. Ela vai

de Juatuba a Mateus Leme e até São Sebastião do Paraíso. São seis praças de

pedágio. Não há terceira via construída. E os produtores rurais? Discutimos aqui a

importância do pequeno e do médio produtor rural. Às vezes, ele anda de 30km a

40km e tem de pagar o pedágio. E o tráfico local? Quem está controlando isso? A

Setop esteve aqui, e perguntamos sobre o plano e o cronograma de obras. Disseram

que estava atrasado por causa da Copasa. Em São Sebastião do Paraíso, onde o

Deputado Rêmolo Aloise faz um grande trabalho, a obra está atrasada por causa da

Copasa. Já o atraso na terceira via é por causa da Cemig, por questão de faixa de

domínio. Ou seja, a empresa não está cumprindo suas obrigações. A nota da

empresa é baixa, e o Estado, que quer concessão patrocinada, diminui o repasse.

Mas o cidadão paga lá R$3,50. Mal acabou de pagar um pedágio, tem de pagar

outro. E há uma rota de fuga, os caminhões, para evitarem o pedágio, estão

arrebentando a cidade de Pains. Precisamos de um controle efetivo. Propusemos ao

Presidente da Casa comissão especial para analisar o pedágio da MG-050. Seria o

caso de uma CPI, mas parece que isso é proibido aqui. Então, não tem jeito, vamos

tentar a comissão especial. Existe um plano a ser cumprido, ele tem de ser efetivado.

É uma questão séria, são vidas em risco, é a mobilidade das pessoas, e a via é

perigosa em vários trechos. Trata-se de regular a PPP. Nesse tema da regulação,
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esse é um aspecto importante.

Por fim, Sr. Presidente, eu apresentaria questão de ordem, mas, para não protelar

esta reunião, vou ficar nesse tempo mesmo, primeiro para prestar minha

solidariedade ao ex-Prefeito Fernando Pimentel. Temos divergências internas, hoje

dentro do PT estamos defendendo pré-candidaturas diferentes. Nós defendemos a do

Ministro Patrus; outros, com legitimidade, defendem a pré-candidatura do

companheiro Fernando Pimentel. Mas ouvir de um Deputado do PSB que a herança

do Prefeito Pimentel é maldita, que as coisas erradas que estão acontecendo se

devem a essa herança, que é por causa da estrutura que o Pimentel deixou, é até

uma questão de ingratidão para com um Prefeito do PT que fez um excelente

trabalho, sendo muito bem avaliado, uma equipe muito competente, a começar da

BHTRANS, que tem, sim, seus problemas. Mas falar que não tem estrutura, que é

herança maldita? É uma ingratidão, pois o Prefeito Pimentel fez uma aliança que

possibilitou ao PSB chegar à Prefeitura. Queria até dizer também que têm pertinência

algumas questões postas pelo Deputado Weliton Prado, mas acho que temos de

dialogar mais. O Prefeito Márcio Lacerda apresentou um plano de metas, está

começando um trabalho; o Vice-Prefeito Roberto Carvalho é do PT. Essa discussão

tem de ser feita dentro do PT também. Vamos discutir dentro do partido se o governo

não está bom. Mas concordo com alguns Deputados que é um início de governo.

Temos de cobrar, reivindicar, mas com elegância, com diálogo. Quero fazer essa

ponderação, ressaltando que jogar as coisas que não estão acontecendo nas costas

do Prefeito Fernando Pimentel é até uma ingratidão com um Prefeito muito

competente. Acho que não foi a intenção do Deputado Wander Borges, um dos

Deputados do PSB nesta Casa.

Por fim, para dar uma relaxada, digo ao Deputado Lafayette de Andrada que, se a

voz dele é de artista, ele será convocado também para a Casa Minas Gerais. Tem de

tomar cuidado, senão vai para lá.

Encerrando, Doutor Viana, quero dizer que, primeiro, acho até justificável uma

iniciativa do governo do Estado de ter uma representação num Estado

economicamente significativo. Não vou fazer demagogia aqui, é até importante. Mas

foi uma infelicidade, numa discussão tão séria, levar tantos artistas. Se assim fosse,
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havia artista com muito mais história em Minas Gerais para ser escolhido. Muito

obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que

o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em turno único, da Indicação, Feita pelo Governador do Estado, do Nome

do Sr. Antônio Maurício Fortini para o Cargo de Diretor da Arsae-MG. A Comissão

Especial opina pela aprovação do nome. Vem à Mesa requerimento do Deputado

Ademir Lucas solicitando o adiamento da votação da indicação. Em votação, o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em turno único, da Indicação, Feita pelo Governador do Estado, do Nome

do Sr. Teodoro Alves Lamounier para o Cargo de Diretor da Arsae-MG. A Comissão

Especial opina pela aprovação do nome. Vem à Mesa requerimento do Deputado

Ademir Lucas, solicitando o adiamento da votação da indicação. Em votação, o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado.

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 - Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei

nº 19.168, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Sabinópolis o

imóvel que especifica. A Comissão Especial opina pela manutenção do veto. Em

discussão, o veto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o

veto ao § 2º do art. 1º. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo

secreto, de conformidade com o art. 261, inciso X, c/c os arts. 222 e 255, do

Regimento Interno. As Deputadas e os Deputados que desejarem manter o veto

registrarão “sim” e os que desejarem rejeitá-lo registrarão “não”. A fim de proceder à

votação pelo processo eletrônico, a Presidência solicita às Deputadas e aos

Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que o façam neste



____________________________________________________________________________
1051

momento. A Presidência dará início ao processo e, para tanto, solicita às Deputadas

e aos Deputados que ocupem seus lugares. Em votação, o veto.

- Procede-se à votação secreta por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram apenas 33 Deputados. Portanto, não há quórum para

votação, mas há para a continuação dos trabalhos. A Presidência torna a votação

sem feito.

Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei nº 19.219, que

institui a Política Estadual do Livro. A Comissão Especial opina pela manutenção do

veto. Em discussão, o veto. Com a palavra, para discutir, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Primeiramente, gostaria de dizer que para mim é uma

imensa alegria ter transformado em lei o projeto que institui a Política Estadual do

Livro. Trata-se de um projeto realmente maravilhoso, que tem como objetivo estimular

a leitura e também garantir o acesso aos livros àquelas pessoas que realmente não

têm condições financeiras, para assegurar que o livro seja acessível, com algumas

remissões. O projeto foi amplamente discutido e aprovado em diversas Comissões,

como a de Constituição e Justiça e a de Educação. Art. 1º: “Fica instituída a Política

Estadual do Livro, destinada a promover e a incentivar a leitura, o acesso ao livro e a

apoiar a produção, a distribuição e a comercialização dos livros no Estado, com vistas

à difusão da cultura e à transmissão de conhecimento, ao estímulo a pesquisa social

e científica e à conservação do patrimônio cultural”. Realmente fiquei muito feliz por

ver esse projeto de lei, cuja tramitação foi acompanhada por todos nós, aprovada.

Apresentei 100 projetos no primeiro dia de reunião - fui o Deputado que apresentou

mais projetos nesta Casa - e tive o maior cuidado e zelo ao acompanhar toda a

tramitação desse projeto. Por isso, para mim é uma grande alegria vê-lo se

transformando em lei, após a sanção. O ponto sobre o qual incidiu o veto é uma

questão que não altera o conteúdo desse projeto.

Aliás, o seu art. 2º diz o seguinte: “para efeito dessa lei, considera-se livro a

publicação não periódica de textos escritos e folhas grampeadas”. Trata-se de uma

questão mais técnica. Também mencionamos no inciso II que o autor é pessoa física

e criador dos livros; já o editor é pessoa física e o distribuidor é pessoa jurídica.

Enfim, trata-se de uma política muito ampla, que visa garantir às pessoas e às
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escolas o acesso ao livro. Aliás, cria-se o momento de leitura nas escolas, que é até

uma prática nos países desenvolvidos. Tenho a certeza absoluta de que temos todas

as possibilidades, a médio e a longo prazo, de dar um grande salto de qualidade em

relação ao aprendizado das nossas crianças. É importante estimular a produção dos

livros a baixo custo, incentivando, assim, os autores de livros. É um projeto muito

bonito, que teve o apoio dos Deputados desta Casa. Na justificação do projeto, fica

bem clara a importância de ser instituída essa política em todo o Estado de Minas

Gerais, visando estimular também a produção intelectual dos escritores. Sabemos

como isso é caro. Por exemplo, se formos a Buenos Aires, na Argentina, e

verificarmos o grande número de livrarias que existem lá, constataremos que as

pessoas realmente têm acesso à cultura, aos livros, que, por sinal, têm preços

menores. Além disso, nesse país, há um grande número de autores, de escritores e

de poetas. Nas escolas também há momentos de leitura. Não temos como comparar-

nos aos argentinos. Pesquisas recentes feitas pelo próprio MEC mostram que

realmente estamos muito longe de atingir uma boa qualidade de ensino. Depois que

alguns alunos concluíram o Ensino Médio, eles tiveram muita dificuldade em

atividades de leitura. Por isso, não sei como conseguiram terminar os seus estudos.

O projeto cria a Política Estadual do Livro, que garante o aprendizado. Trata-se de

uma política muito ampla, que teve o apoio de todos os Deputados. No relatório do

projeto, em 1º Turno, a fundamentação é a seguinte: “a proposição em exame visa

instituir em âmbito estadual uma política pública que tenha como objetivo a difusão do

livro, o incentivo à publicação mineira e à facilitação do acesso às produções

literárias”. Com o advento da Lei Federal nº 10.773, de 2004, que institui a Política

Nacional do Livro, outros Estados da Federação vêm editando suas próprias

legislações, de modo a incentivar a editoração regional. Minas Gerais, na esteira

dessa salutar iniciativa, deve-se inserir no rol dos Estados que buscam dar o devido

tratamento legislativo à matéria. Minas Gerais também sai na frente, garantindo, por

meio da lei de nossa autoria, a Política Estadual do Livro: “O projeto contém

disposições atinentes às diretrizes gerais para a Política Estadual do Livro, bem como

normas referentes à editoração, à distribuição, à comercialização das publicações. O

projeto que trata desse tema foi analisado na legislatura anterior por esta Comissão,
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que exarou parecer por sua constitucionalidade, considerando que não houve

alterações no sistema jurídico em vigor, de forma a respaldar o estudo da matéria sob

prisma diferente. Mantivemos o mesmo entendimento naquela ocasião.”.

Esse é o parecer da Comissão de Constituição e Justiça: “Do ponto de vista

jurídico- constitucional, cumpre dizer que o art. 215 da Constituição da República

estabelece que o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e o

acesso às fontes de cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão

de manifestações culturais”. O inciso III do art. 216 determina que a lei estabelecerá

incentivo para a produção e o conhecimento de bens e valores culturais. Já o art. 24

da nossa lei, em seu inciso IX, estabelece que compete à União, aos Estados e ao

Distrito Federal legislar concorrentemente sobre educação, cultura, ensino e

desporto. Cite-se ainda o art. 23, inciso V, da Lei Maior, que determina ser

competência comum da União, dos Estados e dos Municípios proporcionar os meios

de acesso à cultura, à educação e à ciência. Outrossim, não há regra constitucional

instituidora da reserva da iniciativa sobre a matéria, razão pela qual é lícito a este

parlamentar deflagrar o devido processo legislativo. Cumpre dizer, entretanto, que a

proposição merece alguns reparos”.

Foram feitas algumas alterações no que diz respeito ao art. 7º. Foi proposta a

supressão do art. 8º, depois houve modificação pela Comissão de Educação, Ciência,

Tecnologia e Informática. Várias emendas foram apresentadas, e o projeto foi

aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Ficamos muito felizes com o

parecer da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática, que opinou

pela aprovação do projeto, cuja fundamentação diz: “A proposição em tela tem o

objetivo de estabelecer as diretrizes para estimular a produção literária e a difusão do

livro, promovendo o acesso desse bem cultural ao povo mineiro. O gosto pela leitura

é essencial para a formação do ser humano e sua evolução. Isso é adquirido na tenra

idade e favorecerá o aprimoramento da sua linguagem e de sua comunicação com o

mundo”.

É muito importante que a criança tenha acesso à leitura e ao livro. Este é o nosso

objetivo: garantir acesso ao livro nas escolas, nas bibliotecas e assegurar que os

autores tenham condições e incentivos do poder público para publicar suas obras. A
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política é muito ampla, e é com muita alegria que venho a esta tribuna falar de um

projeto que defendemos há muito tempo, fruto de audiências e debates feitos na

Casa. Paulo Freire, um dos nossos maiores educadores, já dizia que, se a educação

sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco, a sociedade muda. Fico

muito feliz de contribuir, com toda esta Casa, para a instituição de uma política tão

importante. Queria contribuir muito mais ainda. Vejo a situação dos nossos

professores, que ganham salários baixíssimos e não têm condições de comprar livro

nem de ter computador ou acesso à internet. A situação dos servidores do Estado de

Minas Gerais é muito difícil, especialmente a dos servidores da educação. Esperamos

que os futuros governantes coloquem a mão na consciência e olhem com mais

carinho e amor para os nossos professores, que recebem salário de fome. É com

muita tristeza que vemos a Prefeitura de Belo Horizonte adotando o mesmo modelo

de arrocho salarial implementado pelo governo do Estado.

Aqui os servidores estão paralisados, estão em greve: os servidores da saúde, o

conjunto dos servidores do Estado de Minas Gerais que não concorda com essa

política que o Prefeito Márcio Lacerda quer implementar em Belo Horizonte - aliás,

anunciou reajuste zero para os servidores. Então, fica aqui a nossa solidariedade.

“O livro, naturalmente, desperta a curiosidade da criança pelo seu formato e por sua

encadernação, que dão vontade de manuseá-lo. Quando se depara com uma obra, a

criança fascina-se com a narrativa, emociona-se com os personagens e encanta-se

com as ilustrações. O livro constitui, portanto, um instrumento importante para

desenvolver sua capacidade crítica e criativa e ajudar na formação do seu caráter. No

decorrer da sua vida, será indispensável para aprimorar seu pensamento, seu

raciocínio, sua expressão e, assim, promover o acesso ao saudável convívio social e

ao pleno exercício da cidadania. Estudos recentes sobre linguística revelam que é

desejável adquirir o hábito da leitura logo nos primeiros anos de vida, pois será

indispensável em qualquer idade para ampliar o nível de formação e de compreensão

da realidade.” É muito importante esse senso crítico da criança para que ela possa

analisar o mundo, analisar as relações de poder. É também muito importante que a

criança tenha acesso à leitura nos primeiros anos, para despertar-se para a realidade

do mundo. Tenho certeza que assim estaríamos garantindo a formação de jovens
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conscientes, contribuindo para o exercício da sua cidadania.(- Lê:)

“Motivo de exclusão de milhões de brasileiros, o analfabetismo tem sido combatido

pelo esforço conjunto do governo e da sociedade, que criaram programas com esse

fim, sobretudo a partir dos anos de 1980.” O combate ao analfabetismo está sendo

defendido agora pelo Presidente Lula com muitos investimentos, como o Pró-Jovem

Rural, que garante a volta das pessoas que saíram há muitos anos da escola, que

recebe recursos do governo Federal para garantir a manutenção desses jovens na

escola e a sua alfabetização, podendo até mesmo fazer cursos profissionalizantes. (-

Lê:)

“Geralmente atinge as pessoas que nunca frequentaram a escola, ou dela se

afastaram antes de completarem o ciclo de alfabetização. Atinge cerca de 13% da

população com mais de 15 anos de idade, de acordo com a pesquisa divulgada pelo

Volume de Educação do Censo Demográfico 2000. Já o analfabetismo funcional, tipo

de analfabetismo em que a pessoa consegue decifrar o código da escrita, sem no

entanto ser capaz de depreender o sentido do que leu, nem de processar

informações recebidas de forma escrita no uso da vida cotidiana, afeta 74% da

população economicamente ativa no País, segundo dados do Instituto Paulo

Montenegro, entidade sem fins lucrativos, sediada na cidade de São Paulo. O

Instituto realiza pesquisas anuais, em nível nacional, com pessoas entre 15 e 64

anos, aferindo suas habilidades com a leitura e a escrita. A partir da avaliação dos

dados, é gerado um Indicador do Analfabetismo Funcional - Inaf - , que se pretende

seja utilizado como subsídio para a formulação de políticas públicas nas áreas

educacional e cultural. Estima-se que a perda de produtividade das empresas, em

razão do analfabetismo funcional, tenha causado um prejuízo na ordem de

R$12.000.000,00 por ano, e que seja motivo da falta de oportunidade de emprego

para uma parcela significativa da população.” Então uma parcela significativa da

população que não teve o hábito da leitura, condição de acesso ao livro, tem muita

dificuldade de entrar no mercado de trabalho. O prejuízo em relação à produtividade

das empresas é de cerca de R$12.000.000,00 por ano em virtude da dificuldade de

desenvolver o hábito de leitura. Apesar de sua relevância social e econômica, o livro,

quando comparado a outros meios de comunicação, vem aos poucos perdendo
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espaço e público. As mídias eletrônicas e seus aparatos tecnológicos, em constante

evolução, têm ocupado o seu lugar. São mais sedutoras por estimular maior número

de sentidos no espectador e reter sua atenção e por não lhe exigir esforço no

exercício da criatividade e da abstração. Recebem também aporte de recurso

financeiro maior que a indústria do livro. No Brasil, o livro é muito caro, considerada a

facilidade com que atinge o grande público. As mídias eletrônicas têm a possibilidade

de atingir o grande público com muito mais velocidade, pois há grande volume de

recursos investidos nas mídias eletrônicas. Infelizmente, não havia uma política que

garantisse o acesso das pessoas mais carentes, mais simples ao livro. Como o livro

vem ocupando espaços cada vez menores no cotidiano do cidadão, o poder público

tem papel fundamental para reverter esse quadro. Em todo o Brasil, há vários

projetos e campanhas que mobilizam número expressivo de entidades, que buscam

estimular a produção e a difusão do livro. Um desses projetos é o Programa Nacional

de Incentivo à Leitura, vinculado à Fundação Biblioteca Nacional, órgão do Ministério

da Cultura, constituído por 81 comitês organizados em Municípios brasileiros, com

política de formação e de qualificação de leitores conscientes e valorizadores do

exercício da cidadania. Há também projetos como o Ônibus-biblioteca, um projeto

belíssimo, que chega às populações carentes, à zona rural, aos rincões de nosso

país, que leva o livro a Municípios onde não existem bibliotecas ou cujas bibliotecas

são deficientes em acervo ou mal-instaladas. Os Ônibus-bibliotecas são objeto de

pelo menos duas leis estaduais paulistas, uma de incentivo à leitura e outra de

implantação de bibliotecas e de provisão de livros. Em Minas Gerais, o Decreto nº

43.240, de 27/3/2003, que trata da reorganização da Secretaria de Cultura,

estabeleceu medidas de promoção ao acesso ao livro, por meio do uso de bibliotecas

móveis nas modalidades Carros-biblioteca, e Caixas-estantes.

Inspirados pela edição da Lei Federal nº 10.753, de 30/10/2003, que instituiu a

Política Nacional do Livro, os Estados do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro,

desde 2001 e 2003, têm suas respectivas leis estaduais e da política do livro

editadas. Igualmente preocupadas com a literatura e a editoração regional, os

Estados do Mato Grosso, de Santa Catarina e do Acre também deram o devido

tratamento legislativo à matéria. Minas Gerais tem agora a oportunidade de
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acompanhar essa edificante medida. Se compararmos com os Estados do Rio de

Janeiro e de São Paulo, a lei chega com atraso, mas sai na frente de grande parte

dos Estados brasileiros. O projeto em pauta, em sua passagem pela Comissão de

Constituição e Justiça, sofreu adequações de ordem técnica, para harmonizá-lo aos

ditames constitucionais e legais. Por meio das emendas que aquela Comissão

apresentou, foram suprimidos comandos que invadiam o domínio discricionário do

Poder Executivo ou colidiam com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. O item

mais importante tratado pela Comissão de Educação, na lei de nossa autoria, que

institui a Política do Livro em nosso Estado, refere-se ao mérito do projeto.

Entendemos que se trata de iniciativa de grande relevância, pois institui mecanismos

de fomento à produção intelectual dos escritores, bem como à edição, à distribuição e

à comercialização do livro, estabelecendo mecanismos para torná-lo acessível a

todos. É fundamental que todos tenham acesso ao livro, ao conhecimento e à cultura.

Por isso é importante estabelecer uma política estadual com diretrizes, prazos e

planejamento, garantindo que o livro chegue aos pequenos Municípios e que os

escritores tenham a possibilidade de editar seus livros. É importante estabelecer uma

política estadual que se preocupe com o hábito da leitura. Cuida também de fixar

conjunto de medidas que visam a aumentar o número de leitores, despertando-lhes o

prazer pela leitura e transformando-os em promotores e multiplicadores dessa

atividade. Esses são os fatores de desenvolvimento econômico e cultural e de

fortalecimento da consciência cidadã. Ao avaliar o Capítulo IV, que trata da difusão do

livro, a Comissão de Educação verificou a necessidade de acrescentar algumas

diretrizes de forma a ampliar as ações do poder público quanto ao estímulo e à

consolidação do hábito da leitura. Sugerimos que seja criado um cronograma de

eventos e atividades voltados para a literatura nas escolas. Como forma de

incrementar o processo de ensino e aprendizagem, apresentamos também o

comando de divulgação do livro nos canais de comunicação vinculados à

administração do Estado, com propostas de aproveitamento da estrutura já existente

para essa finalidade.

Por fim, com o objetivo de constituir um ambiente virtual de acesso gratuito que

permita a integração, a preservação e o compartilhamento das obras literárias de
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domínio público e daquelas que têm a sua divulgação devidamente autorizada,

propomos a instituição de bibliotecas digitais. Esse é outro avanço no que diz respeito

à Política Estadual do Livro. Visando a adequação da proposta para análise técnica, a

comissão apresentou o Substitutivo nº 1. Enfim, é um projeto muito importante.

Agradeço a todos os Deputados e Deputadas desta Casa que votaram a favor do

projeto por unanimidade. O Governador sancionou a lei, houve um veto de ordem

técnica, que não compromete o teor do projeto. De fato, quero dizer que estou muito

feliz com a possibilidade de implementar de fato uma política voltada para a área

educacional, a Lei nº 19.219, de nossa autoria, que institui a Política Estadual do

Livro. A própria comissão formada para analisar o veto emitiu parecer favorável.

Agora, gostaríamos de avançar aqui na Assembleia, para que haja uma política que

garanta a valorização do conjunto dos servidores que, infelizmente, contribuem para o

Ipsemg. Sem dúvida alguma, o Deputado Doutor Viana é reconhecido por todos desta

Casa, pois é um parlamentar que realmente não mede esforços para defender os

servidores públicos. Existe a marca do mandato do Deputado Doutor Viana, como um

dos defensores do servidor público, diga-se de passagem os servidores da

MinasCaixa. Todas as outras categorias recebem um carinho especial. O próprio

nome diz: servidor público, servir bem ao público. De fato, ele precisa ser bem

valorizado e reconhecido. É fundamental garantirmos uma política salarial que dê

dignidade aos servidores. No nosso Estado, os servidores da segurança pública não

têm auxílio periculosidade, conforme previsto na Constituição do Estado. Profissões

de risco, como as do Policial Civil, Policial Militar, Agente Penitenciário e Corpo de

Bombeiros, fazem jus, pois, a esse benefício. Agora, foi criada a comissão que institui

a Proposta de Emenda à Constituição nº 300, no Congresso Nacional, para equipar o

salário dos policiais do Brasil inteiro com o salário dos policiais do Distrito Federal.

Aliás, o Deputado Federal Elismar Prado faz parte da comissão. Será realizada uma

grande audiência pública no nosso Estado. É mais que justo os policiais serem

valorizados, da mesma forma que o conjunto de servidores de todos os setores do

Estado. Estamos hoje discutindo o veto parcial do projeto de lei que institui a Política

Estadual do Livro, de nossa autoria, e aproveitamos a oportunidade para pedir um

carinho muito especial aos servidores da educação. Temos contracheques de
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servidores que recebem menos de um salário mínimo. O Orçamento do Estado chega

a RS40.000.000.000,00. Somente para o centro administrativo, o governo está

destinando mais de R2.000.000.000,00. São mais de 100, 200 prêmios da Mega

Sena acumulados! Apenas com móveis, carteiras e divisórias serão gastos quase

R$100.000.000,00. O que isso tem a ver com a Política Estadual do Livro? Tudo.

Estamos engatinhando na democracia, saindo do regime ditatorial há poucas

décadas. Se compararmos a cultura brasileira com a de outros países milenares,

veremos que estão muito mais avançados.

O livro é fundamental para avançarmos na ciência e na tecnologia. Os

investimentos estão acontecendo, e o Brasil tem a possibilidade de importar jatos da

França e de obter a tecnologia para desenvolvê-los aqui mesmo. É muito importante

investirmos em ciência e em tecnologia e implementarmos uma política estadual do

livro que garanta o acesso ao conhecimento e à cultura a todos. É fundamental que

não haja discriminação. Fiquei muito feliz por ter contribuído. Gostaria de agradecer a

todos a aprovação do projeto, que é agora a Lei nº 19.219.

Gostaria de ver a aprovação de um projeto que garantisse a valorização do

conjunto dos servidores. É triste ver o caos em que se encontra a saúde em nosso

Estado. O setor de saúde de Belo Horizonte está paralisado, pois os servidores estão

em greve por salários melhores e melhores condições de trabalho, já que o número

de casos de gripe suína é cada vez maior, Belo Horizonte está infestada pelo

mosquito da dengue e, em suas unidades de saúde, faltam equipamentos, luvas,

máscaras e material de higienização, como sabonete e álcool em gel.

Se, há décadas, tivéssemos tido cidadãos mais críticos e mais conscientes, uma

política estadual do livro que oferecesse acesso à cultura, tenho certeza de que, nas

mobilizações atuais, a sociedade iria às ruas para apoiar os servidores e defender a

paralisação e a mobilização. A cultura é fundamental em tudo. Costumo dizer que, do

ar que respiramos até o pãozinho que compramos na padaria, tudo passa por

decisões políticas. O projeto aprovado, que é a Política Estadual do Livro, passou por

decisões políticas. Com certeza, se tivéssemos cidadãos mais críticos e mais

conscientes do pleno exercício da sua cidadania, isso interferiria em todas as

relações humanas do dia a dia.
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Darei um exemplo da importância da aprovação desse projeto. À porta da

Assembleia Legislativa, o motorista de um deficiente, que sofreu derrame cerebral há

dois meses, estacionou o carro e entrou pela porta da frente para ajudar essa pessoa,

que estava com sua filha, a pegar o elevador. Enquanto isso, um Fiscal da

BHTRANS, além de multar o veículo, garantiu sua apreensão e o colocou no guincho.

Houve grande clamor por parte dos servidores da Casa e de várias pessoas que

passavam pela rua, que ficaram revoltados e fecharam a rua em consequência da

arbitrariedade desse Fiscal. O objetivo disso é educar ou punir? Trata-se de uma

verdadeira indústria da multa. O objetivo ali não foi a educação. No local, há uma

placa que diz que é proibido estacionar, não parar. O cidadão apenas parou e foi

ajudar o deficiente físico a se deslocar. O motorista, muito bem-instruído, abriu o

Código de Trânsito Brasileiro, no art. 270, inciso I, que estabelece que, sendo

possível sanar a irregularidade no local não será necessária a apreensão do veículo.

Isso é fundamental. Imaginem se todo cidadão brasileiro tivesse acesso à

Constituição Federal, à Constituição Estadual, ao Código de Trânsito, a todas as

resoluções da Aneel e ao Código de Defesa do Consumidor! Se o cidadão estiver

armado de conhecimento, terá condições de argumentar e dizer que estão

interferindo em seus direitos. Por não ter conhecimentos, isso o cidadão não pode.

Temos direitos e deveres também. Por isso é fundamental ser crítico e consciente, o

que se consegue por meio da leitura. Esse cidadão abriu o Código Brasileiro de

Trânsito e provou que o agente da BHTRANS estava totalmente equivocado. Foi

deplorável.

A imprensa chegou, e foi permitido seu acesso ao local por um agente da

BHTRANS. Mas assim que o veículo da imprensa parou, outro agente da BHTRANS

multou o veículo da imprensa também e deu voz de prisão ao jornalista. Tudo isso

mostra que realmente a BHTRANS não está preparada para exercer sua função.

Gostaria, Sr. Presidente, de agradecer mais uma vez e dizer da minha alegria pela

aprovação desse projeto, que é muito importante. Fico realmente muito feliz, inclusive

em nome de toda a população de Minas Gerais. Fui o Deputado mais votado do PT,

pois tive mais de 121 mil votos. Fico muito orgulhoso de poder retribuir isso com meu

trabalho. Não estamos fazendo mais que nossa obrigação. Esse projeto foi
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apresentado com muito carinho e institui a Política Estadual do Livro no âmbito do

Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

Gostaria de, no futuro, aprovar aqui um projeto que garanta a valorização do

conjunto dos servidores do Estado de Minas Gerais. Uma valorização digna para

todos os servidores que, às vezes, têm remuneração insuficiente até para pagar a

conta de energia elétrica que, em Minas, é uma das mais caras do País.

Conseguimos agora impedir o aumento do valor da conta de água da Copasa; o

ICMS em Minas é um dos mais caros - apenas sobre a energia elétrica é de 42% -; o

IPVA aqui é o mais caro do País. Temos acesso a todas essas informações por meio

da leitura. Pegam-se inclusive os decretos, a legislação. Ao ler, sabemos qual é a

alíquota do IPVA no Espírito Santo: é de 2%; a metade do que é cobrado aqui em

Minas Gerais. Em Goiás não há taxa de licenciamento, e a alíquota do IPVA é muito

menor, assim como em São Paulo e no Mato Grosso. Por isso, um grande número de

proprietários de veículos emplaca seu veículo em outros Estados, porque é mais

barato. Aqui o cofre do governo do Estado perde arrecadação. Então, deveríamos ter

uma alíquota única. A tributação teria de ser diminuída. O ICMS do álcool aqui é de

25%. No Espírito Santo é bem mais barato. Minas faz fronteira com Espírito Santo,

São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, e todos esses Estados têm uma tributação

muito menor que a nossa. É muito importante pensar na tributação. Imaginem se todo

cidadão mineiro tivesse conhecimento, por meio da leitura, de que os valores que

pagamos aqui são mais elevados que os de outros Estados. Com certeza, colocaria a

boca no trombone, sairia às ruas e protestaria, exigindo seus direitos. E assim as

transformações seriam feitas. O hábito da leitura, o senso crítico é fundamental para

a transformação da sociedade. Temos que acreditar e ter fé. Apesar de jovem, estou

no terceiro mandato. Sempre fui votado com números expressivos, e em tudo aquilo

por que lutamos até hoje, em que houve mobilização, organização e união, obtivemos

vitória.

No final do ano passado, conseguimos a primeira redução de toda a história da

Cemig em 56 anos: 17%. Foi a primeira vez que a conta de luz foi reduzida. Neste

ano, conseguimos impedir o aumento do valor da conta de água da Copasa,

impedimento que está vigorando até hoje na Justiça. A Copasa está proibida de
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reajustar o valor da conta de água. Conseguimos impedir que a Cemig e a Copasa

colocassem os nomes dos inadimplentes no SPC e na Serasa. Outra grande vitória

foi o impedimento, pela terceira vez, da licitação de veículos da Cemig, estimada em

R$147.000.000,00. Isso, com certeza, respingaria em um aumento da conta de

energia no ano que vem. Conseguimos acabar com a Taxa de Incêndio para as

residências, impedir a cobrança para fazer o boletim de ocorrência, impedir a

cobrança para chamar a polícia. São muitas as vitórias e ficamos realmente felizes.

Mais uma vitória foi a aprovação da Política Estadual do Livro.

Agradeço e digo que esse projeto é muito importante para todo o Estado de Minas

Gerais. Muito obrigado. Mais uma vez, ressalto o trabalho do Deputado Doutor Viana.

Aliás, temos de agendar várias reuniões com o conjunto dos servidores das diversas

categorias do Estado. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Encerramento

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

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, desconvocando as extraordinárias de

amanhã, dia 16, às 9 e às 20 horas, e convocando as Deputadas e os Deputados

para a ordinária de amanhã, dia 16, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada.

Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA EXECUÇÃO

DAS PENAS NO ESTADO, EM 27/8/2009

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Leite,

Delvito Alves 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 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

discutir e votar proposições da Comissão. A seguir, comunica o recebimento de ofício

do Sr. Genilson Ribeiro Zeferino, Subsecretário de Administração Prisional, em que
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encaminha resposta a “e-mail” contendo denúncia feita pela Sra. Maria Angélica de

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

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

votação, é aprovado requerimento do Deputado Delvito Alves, em que socilita sejam

os trabalhos da Comissão suspensos pelo prazo de até 30 dias. Cumprida a

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de setembro de 2009.

João Leite, Presidente - Durval Ângelo - Vanderlei Miranda - Wander Borges.

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/9/2009

Às 18h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ruy Muniz,

Carlin Moura e Dalmo Ribeiro Silva, membros da supracitada Comissão. Está

presente, também, o Deputado Gil Pereira. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Ruy Muniz, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a leitura da

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater, em

audiência pública, a implantação do restaurante universitário da Universidade

Estadual de Montes Claros - Unimontes -, bem como a eleição direta para Reitor e

Vice-Reitor da instituição, conforme previsto no Projeto de Lei nº 1.968/2007, em

tramitação nesta Casa. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir a

Sra. Luiza Adelaide Lafetá, Presidente da União Estadual dos Estudantes de Minas

Gerais - UEE-MG - e os Srs. Henderson Geraldo Teixeira Ogando, Professor, Diretor

de Desenvolvimento de Recursos Humanos e Procurador-Chefe da Unimontes,

representando o Paulo César Gonçalves de Almeida, Reitor da mesma instituição;

Daniel Dias da Silva, Presidente do Diretório Central dos Estudantes da Unimontes;

Isael Soares de Queiroz, Delegado Sindical de Base do Sindicato Único dos

Trabalhadores da Saúde do Estado de Minas Gerais - Sind-Saúde -; Milton Ricardo

Silveira Brandão, - Diretor do Sind-Saúde; Danniel Ferreira Coelho, Integrante da
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Comissão Pró-Restaurante Universitário da Unimontes; e Antônio Gonçalves Maciel,

Presidente da Associação dos Docentes da Unimontes - Adunimontes -, os quais são

convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, autor do requerimento que deu

origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos

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

discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência retoma os

trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

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

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Ruy

Muniz, Gil Pereira, Carlin Moura e Dalmo Ribeiro Silva, em que solicitam seja

encaminhado ao Governador e ao Vice-Governador do Estado pedido de

providências para que incluam no Orçamento do Estado para 2010 recursos para a

construção e ampliação do restaurante universitário no câmpus da Unimontes; em

que solicitam seja encaminhado à Secretária de Planejamento e Gestão pedido de

providências para a inclusão, no Orçamento do Estado para 2010, de duas dotações

orçamentárias, a primeira no valor de R$500.000,00, para a construção de um

restaurante universitário no câmpus da Unimontes, e a segunda, no valor de

R$1.000.000,00, para a manutenção do mencionado restaurante; em que solicitam

seja encaminhado ao Presidente da Assembléia Legislativa pedido para que inclua na

ordem do dia do Plenário o Projeto de Lei nº 1.968/2007. 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 setembro de 2009.

Ruy Muniz, Presidente - Irani Barbosa.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 23 DE SETEMBRO DE 2009

ATAS

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/9/2009

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo

Valadares, Juninho Araújo e João Leite (substituindo o Deputado Irani Barbosa, por

indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Está presente,

também, o Deputado Gil Pereira. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Gustavo Valadares, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação

de requerimento do Deputado Juninho Araújo, dispensa a leitura da ata da reunião

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 implantação de voos ligando Montes Claros a Belo Horizonte e outras

cidades brasileiras, pela qual têm interesse as companhias aéreas Air Minas, Azul,

Gol, OceanAir e TAM, e a possibilidade de se oferecerem, no trecho Belo Horizonte-

Montes Claros, tarifas menores que as da Trip Linhas Aéreas S.A.; apreciar a matéria

constante da pauta e discutir e votar proposições da Comissão. A seguir, comunica o

recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Adalberto Febeliano,

responsável pelas relações institucionais da Azul Linhas Aéreas Brasileiras,

justificando a ausência do Sr. Pedro Janot, Presidente dessa empresa, nesta

audiência pública; e Renato Pascowitch, Diretor Executivo da OceanAir Linhas

Aéreas, justificando a ausência do Sr. German Efromovich, Presidente dessa

empresa, nesta audiência pública e prestando informações sobre a estratégia

comercial por ela adotada. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir

os Srs. Sérgio José Martins e José Augusto Ferreira, respectivamente, Diretor

Superintendente e Gerente de Planejamento de Linhas da Air Minas Linhas Aéreas,

representando o Sr. Urubatan Helou, Presidente dessa empresa, os quais são

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

Gil Pereira, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas
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considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados para que façam

suas exposições. O Sr. Sérgio José Martins entrega à Presidência cópia de ofício

protocolado na Anac com proposta de implantação de voos no trecho Belo Horizonte-

Montes Claros. 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. Submetidos a votação, cada

um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 4.505 e 4.509/2009.

Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto

de Lei nº 3.433/2009. 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, 17 de setembro de 2009.

Duarte Bechir, Presidente.

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/9/2009

Às 14h41min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Eros Biondini 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 Eros Biondini, dispensa a leitura

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

da Comissão presentes. Registra-se a presença do Deputado Carlin Moura. A

Presidência informa que a reunião se destina a conhecer, em audiência pública, o

Projeto Pão Forte desenvolvido pela Fundação Oswaldo Cruz - Centro de Pesquisas

René Rachou -, em parceria com o Instituto de Cidadania dos Empregados do BDMG

- Indec - , a Pastoral da Criança, o Comitê das Entidades no Combate à Fome e pela

Vida e a Prefeitura Municipal de Comercinho. A Presidência interrompe a 1ª Parte da

reunião para ouvir a Sra. Márcia Helena Resende, Chefe do Serviço de Recursos

Humanos do Centro de Pesquisa René Rachou, representando Rodrigo Corrêa de

Oliveira, Diretor do Centro de Pesquisa; e os Srs. Munir Chamone, professor da

UFMG, idealizador do Projeto Pão Forte Educativo; Ênio Diniz França Júnior, Diretor-
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Presidente do Instituto de Cidadania dos Empregados do BDMG - Indec-.; Ricardo

José Dinelli Costa, Secretário Executivo do Comitê de Entidades no Combate à Fome

e pela Vida - Coep - Rede Nacional de Mobilização Social de Minas Gerais; Rogério

Rocha Rafael, Prefeito Municipal de Comercinho; e Áureo Almeida de Oliveira,

Coordenador do Projeto Pão Forte no Município de Comercinho, que são convidados

a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado João Leite,

autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais;

logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições.

Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas

taquigráficas. Registra-se a presença do Deputado Antônio Genaro. 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 André Quintão em que solicita reunião de audiência pública conjunta com a

Comissão de Trabalho, da Previdência e da Ação Social, para debater a Proposta de

Emenda à Constituição Federal nº 231/95, que dispõe sobre a redução da jornada de

trabalho sem redução salarial; solicita, ainda, seja encaminhado à Câmara dos

Deputados pedido de providências para que seja atribuído regime de urgência à

tramitação do Projeto de Lei nº 2.673/08, do Deputado Jorge Bittar, que dispõe sobre

as condições do trabalho em teleatendimento (“telemarketing”). 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 setembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.634/2009

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela visa declarar de
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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.

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 3.634/2009 pretende declarar 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, entidade sem fins

lucrativos, que tem por escopo atuar como parceira da Justiça na promoção dos

direitos humanos, defesa da cidadania e outros valores universais.

O trabalho desenvolvido pela entidade objetiva promover a assistência social, a

promoção humana, a educação e a cultura, buscando possibilitar a recuperação e a

inserção aos condenados e detentos na sociedade, bem como a diminuição dos

índices de criminalidade na região.

Por sua atividade de significativa importância, acreditamos ser a instituição

merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.634/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 22 de setembro de 2009.

Tenente Lúcio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.661/2009

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Almir Paraca, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Corporação Musical Santa Bárbara, com sede no

Município de Guaranésia.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,
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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.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.661/2009 tem por escopo declarar de utilidade pública a

Corporação Musical Santa Bárbara, com sede no Município de Guaranésia. Trata-se

de entidade civil sem fins lucrativos que busca desenvolver e incentivar a arte musical

e difundi-la através de concertos públicos em que se apresentam, principalmente,

músicos que tocam instrumentos de sopro e percussão.

Para atingir seus objetivos programáticos, mantém em sua sede uma escola para o

ensino gratuito e a formação de músicos profissionais; busca constituir valiosa

parceria com o poder público para divulgar a arte musical e promove reuniões para

tratar de assuntos de interesse da sociedade.

Por sua iniciativa de inegável importância, é justo conceder-lhe o título declaratório

de utilidade pública.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.661/2009 em

turno único.

Sala das Comissões, 21 de setembro de 2009.

Getúlio Neiva, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.679/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado por meio da Mensagem nº

400/2009, o projeto de lei em epígrafe “autoriza o Poder Executivo a contratar

operação de crédito com o Banco Internacional para Reconstrução e

Desenvolvimento - Bird - e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 3/9/2009, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária

para receber parecer.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão, para receber parecer sobre a

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do art. 188, combinado
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com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder Executivo a contratar operação de

crédito, em moeda estrangeira, até o limite de US$461.044.930,00, com o Banco

Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - Bird -, destinada ao

financiamento do Programa de Parceria para o Desenvolvimento de Minas Gerais II -

Financiamento Adicional.

Mais especificamente, o objetivo prioritário da operação de crédito é financiar ações

inseridas nas áreas de resultado definidas na Lei nº 17.007, de 28/9/2007, que

atualiza o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, entre as quais: Educação de

Qualidade; Protagonismo Juvenil; Vida Saudável; Investimento e Valor Agregado da

Produção; Inovação, Tecnologia e Qualidade; Logística de Integração e

Desenvolvimento; Desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri e Rio

Doce; Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva; Qualidade Ambiental; Defesa

Social; Rede de Cidades e Serviços; Qualidade e Inovação em Gestão Pública e

Qualidade Fiscal.

A proposição prevê que os recursos decorrentes da operação de crédito serão

alocados em projetos estruturadores previstos no Plano Plurianual de Ação

Governamental para o período de 2008 a 2011, consignados nas correspondentes

Leis Orçamentárias Anuais e depositados em instituições financeiras credenciadas a

operar com o Estado, podendo ser parcialmente destinados à quitação de

compromissos já assumidos com as ações referidas. Ademais, autoriza o Poder

Executivo a oferecer, como contragarantia à garantia prestada pela União, as cotas

de repartição tributária e de suas receitas tributárias, nos termos dos arts. 155, 157 e

159, de conformidade com o art. 167, § 4º, todos da Constituição da República.

Dispõe, ainda, que o Orçamento do Estado consignará, anualmente, os recursos

necessários ao atendimento das despesas relativas à amortização do principal, ao

pagamento de juros e dos demais encargos pertinentes.

Feitas essas considerações, passamos à análise da proposição.

Inicialmente, cabe-nos esclarecer que a esta Comissão incumbe a análise dos

aspectos jurídico-constitucionais da matéria.
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Primeiramente, a autorização legislativa para a contratação de operação de crédito

pelo Estado faz-se necessária por força do disposto no art. 32, § 1º, I, da Lei

Complementar nº 101, de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal - e nos arts. 61, IV, e

90, XVIII, da Constituição mineira. De acordo com o referido art. 61, IV, compete à

Assembleia Legislativa dispor sobre dívida pública, abertura e operação de crédito.

A efetivação da operação de crédito, além da necessidade de autorização

legislativa, depende do cumprimento do que dispõe o art. 167, III, da Carta da

República, que veda a realização de operações de crédito que excedam o montante

das Despesas de Capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos

suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo

por maioria absoluta.

As normas gerais para a realização da operação de crédito que se pretende

autorizar estão previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, notadamente no art. 32.

O principal requisito previsto neste artigo é que o pleito formalizado pelo Estado

esteja fundamentado em parecer de seus órgãos técnicos e jurídicos, demonstrando

a relação entre o custo e o benefício e o interesse social e econômico da operação.

A operação deverá também obedecer às regras estabelecidas na Resolução nº 40,

de 20/12/2001, alterada pelas Resoluções nºs 5, de 3/4/2002, e 43, de 21/12/2001,

alterada pelas Resoluções nºs 3, de 2/4/2002; 67, de 8/12/2005; 21, de 4/7/2006; 32,

de 13/7/2006; 40, de 18/12/2006; 6, de 4/6/2007; 49, de 24/12/2007; 48, de

23/12/2008, e 2, de 27/3/2009, todas do Senado Federal.

Além disso, o cumprimento dos limites e das condições relativas à realização de

operações de crédito de cada ente da Federação, inclusive das empresas por ele

controladas, será verificado pelo Ministério da Fazenda. O parecer que fundamenta o

pleito deverá considerar a existência de prévia e expressa autorização para a

contratação em lei específica, na Lei Orçamentária Anual ou em créditos adicionais; a

inclusão, no Orçamento ou em créditos adicionais, dos recursos provenientes da

operação; a observância dos limites e das condições fixadas pelo Senado Federal -

no caso, nas já mencionadas resoluções - e a autorização específica do Senado

Federal quando se tratar de operação de crédito externo.

Cumpre destacar que a autorização legislativa é apenas uma condição prévia para
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a efetivação do empréstimo. Outras medidas de cunho normativo ou administrativo

ainda haverão de ser tomadas para que a pretensão do Poder Executivo se

concretize em definitivo.

Quanto à compatibilização da operação de crédito com os aspectos financeiros e

orçamentários exigidos pelas normas mencionadas, trata-se de competência da

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Conclusão

Com base no exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 3.679/2009.

Sala das Comissões, 22 de setembro de 2009.

Chico Uejo, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Padre João - Sebastião

Costa - Delvito Alves - Ronaldo Magalhães.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

Do Deputado Sebastião Helvécio, comunicando que renuncia a seu mandato

parlamentar a partir de 23/9/2009, em virtude de sua nomeação para o cargo de

Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. (- Ciente. Publique-se.)
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 24 DE SETEMBRO DE 2009

ATAS

ATA DA 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 22/9/2009

Presidência dos Deputados José Henrique, Weliton Prado, Ademir Lucas, Paulo

Guedes e Getúlio Neiva

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

discursos dos Deputados Durval Ângelo e André Quintão; aprovação - 2ª Fase

(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 3.772 a

3.777/2009 - Requerimentos nºs 4.621 a 4.638/2009 - Comunicações: Comunicações

dos Deputados Doutor Viana, Elmiro Nascimento, Dalmo Ribeiro Silva (2), Eros

Biondini e Sebastião Helvécio - Oradores Inscritos: Discurso do Deputado Sebastião

Helvécio - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação

da Presidência - Leitura de Comunicações - Questão de Ordem - Inexistência de

quórum para votação - Requerimento do Deputado Padre João; deferimento; discurso

do Deputado Padre João - Requerimento do Deputado Almir Paraca; deferimento;

discurso do Deputado Paulo Guedes - 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 - Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir

Lucas - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen

Santiago - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio

Moreira - Chico Uejo - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano -

Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Duarte Bechir - Durval Ângelo -

Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gláucia Brandão - Inácio Franco - Ivair

Nogueira - Jayro Lessa - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada -

Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre
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João - Paulo Guedes - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães -

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 Ademir Lucas) - 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 Getúlio Neiva, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior.

O Sr. Presidente (Deputado Weliton Prado) - Em discussão, a ata. Com a palavra,

para discutir, o Deputado Durval Ângelo.

O Deputado Durval Ângelo - Aproveitando a ata da reunião solene de ontem, que

comemorou os 20 anos da nova Constituição Estadual e do processo constituinte,

gostaria de lembrar que a Constituição de 1989 consagrou o direito às terras dos

remanescentes de quilombos em Minas Gerais. Infelizmente, entre o texto legal e a

realidade que vivemos há uma distância muito grande, um descompasso entre o

Brasil legal e o Brasil real, entre a Minas legal e a Minas real. Deputado Weliton

Prado, nós, pela Comissão de Direitos Humanos, e o Deputado André Quintão, pela

Comissão de Participação Popular, estivemos ontem em São João da Ponte com a

presença do Procurador de Justiça de Conflitos Agrários, Tarcísio Henrique; com o

representante do governo federal, do Ministério de Políticas da Comunidade Negra,

Políticas Raciais, Sr. Alessandro; representantes da Feam, da CPT, da Prefeitura

local, da Câmara Municipal, representantes da Associação Nacional Quilombola e da

Associação Estadual Quilombola. Ontem, aqui celebramos os 20 anos da

Constituição Estadual, e eu lembrava das disposições transitórias que tratam da
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regularização das terras dos quilombolas. Pasmem, Deputados, a comunidade de

Brejo dos Crioulos, que está consagrada pela Constituição, conforme explicitou a ata

da reunião solene de ontem, uma comunidade remanescente de quilombo, vem

sofrendo as maiores violências que podem imaginar. Hoje, pistoleiros cercam a área

do quilombo Brejo dos Crioulos. Aliás, uma representante da Confederação Nacional

dos Quilombolas, Jô, esteve lá há três dias e fez essa denúncia. O mais duro é que a

discriminação e a repressão são tão grandes que, no momento em que duas

comissões da Assembleia estavam lá reunidas, suspenderam a luz de toda a cidade

para que a Assembleia não gravasse e para que não fizéssemos uso do microfone.

Mesmo assim, aos gritos, no galpão, fizemos questão de marcar toda a reunião, que

foi gravada pela TV Assembleia. Vemos que é um processo que se estende. Mais de

500 comunidades são reconhecidas como quilombolas em Minas Gerais, e não

temos, diferentemente de outros Estados, como Bahia, São Paulo e Pará, nenhuma

comunidade regularizada em Minas. No ensejo da comemoração da Constituição que

garantiu a regularização das terras dos remanescentes dos quilombos, a Prefeitura

ainda, sistematicamente, prejudica a comunidade quilombola no transporte de

estudantes e no atendimento do PSF. Queremos fazer essa denúncia nesta

oportunidade em que está sendo discutida a ata dos 20 anos da nossa Constituição.

Para os remanescentes quilombolas, para os negros, com os quais temos uma

grande dívida social em Minas Gerais, o texto da nossa Constituição não se tornou

realidade, não se traduziu em políticas públicas. É responsabilidade do governo

federal? Sim. É responsabilidade do governo estadual? Sim. Queremos dizer

claramente: enquanto a Cemig não explicar o corte de luz ocorrido lá ontem, estes

dois Presidentes de duas comissões da Assembleia - eu e o Deputado André Quintão

- não nos sentimos em condições de permitir que esse projeto da Cemig seja votado

nesta Casa - aliás, um bom projeto da Infovia. Queremos esclarecimentos sobre esse

ato de terrorismo, de perseguição, que coloca a Cemig, a Prefeitura local, a polícia

local como parceiras nessa repressão aos negros excluídos das comunidade

remanescentes de quilombos.

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Com a palavra, para discutir, o

Deputado André Quintão.
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O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, a ata retratou a reunião de ontem. Eu e

o Deputado Durval Ângelo não participamos dessa reunião em função da audiência

pública em São João da Ponte, já marcada há alguns dias. Foi uma audiência muito

importante. Queria primeiro registrar que na Assembleia Legislativa, nesses sete

anos, nunca tivemos tanta dificuldade em realizar uma audiência pública como essa,

em defesa do território e da vida dos nossos irmãos quilombolas. O local onde seria

realizada a reunião já estava marcado. Por coincidência, a obra de reforma do espaço

coincidiu, iria começar ontem, no mesmo dia. Quer dizer, foi marcada exatamente

depois da nossa audiência, por um cronograma de obras. Tivemos dificuldades em

conseguir um local para realizarmos a reunião. Na parte da manhã um assessor meu

já estava lá, com um trabalhador da Assembleia, quando chegou um jovem. Parecia

que ele ia fazer a instalação do som. Ele estava arrancando as ligações elétricas do

lugar para não permitir que a Assembleia montasse a sua aparelhagem no Centro de

Vaquejada de São João da Ponte. Obviamente que tanto o assessor da Assembleia

quanto o assessor do nosso mandato impediram que o espaço do Centro de

Vaquejada fosse depredado. Coincidentemente, na hora da audiência,

repentinamente, ocorre uma pane geral. A cidade inteira ficou sem luz. Tivemos de

arrumar as cadeiras porque as pessoas iam fazer a audiência de pé. Tivemos de

providenciar água, para nós e para quem estava lá. Estávamos sem a gravação, sem

o microfone, mas a TV Assembleia, com muita agilidade, conseguiu resolver o

problema, para que ficasse oficializado. Então, quero primeiro deixar este registro.

Não vamos votar nada da Cemig se não houver uma explicação oficial da empresa

sobre o porquê desse problema. Tivemos o cuidado, ontem, de verificar, e não havia

nenhuma manutenção programada para São João da Ponte. Poderia até haver, mas

seria outra coincidência marcá-la para o mesmo horário da audiência. Mas não havia

nada programado. Então, foi uma tentativa de não se fazer a ligação do som, no

início. Como não conseguiram, houve uma pane generalizada, inclusive prejudicando

comerciantes, cidadãos de São João da Ponte que, evidentemente, não gostariam de

impedir nenhuma manifestação da Assembleia. Então, queremos uma explicação

oficial da Cemig sobre o que ocorreu. Se o Governador quer transformar a Cemig em

um modelo para ser apresentado ao País, é muito estranho uma cidade inteira ficar,
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das 13h30min até quase as 17 horas, sem energia elétrica. O mais importante, Sr.

Presidente, como disse o Deputado Durval Ângelo, é o conteúdo da nossa ação.

Estamos aqui, na Assembleia de Minas Gerais, que comemorou 20 anos da

Constituição, e existem denúncias fundadas de milícias armadas que estão

ameaçando os quilombolas em São João da Ponte, Verdelândia e Varzelândia. Aliás,

atemorizando crianças quando estas estão se deslocando para as escolas. E, aliás,

havia muitas crianças ontem na audiência. Ainda ontem fomos à delegacia, alertamos

o Subcomandante Edivar, da Polícia Militar de Januária, para evitar que ocorra com

os quilombolas o que ocorreu na chacina de Felisburgo. Dezessete mil hectares

daquela região já foram reconhecidos como território quilombola. Agora, resta um

processo de formalização do Incra, uma negociação. Queremos respeitar as partes,

mas já há uma decisão: é território quilombola. Então, resta o acordo, a avaliação, a

medição, o pagamento e a resolução do conflito em paz. Estamos aqui propagando e

defendendo a paz, mas ela não existe com milícias armadas, com coerção. E ontem,

sinceramente, esses episódios feriram a Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais. Por isso, exigimos da Cemig uma explicação. Não há outro termo: exigimos

porque, caso não recebamos uma explicação, nada votaremos nesta Casa - pelo

menos no que depender das Bancadas do PT e do PCdoB.

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte e não havendo

retificação a ser feita, dou a ata por aprovada.

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 3.772/2009

Declara de utilidade pública a Fundação Rio Branco, com sede no Município de

Araxá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fun dação Rio Branco, com sede no
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Município de Araxá.

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

Sala das Reuniões, 22 de setembro de 2009.

Weliton Prado

Justificação: A Fundação Rio Branco é uma entidade privada, sem fins lucrativos,

fundada em 28/6/2003, com sede e foro no Município de Araxá.

O objetivo da entidade é apoiar atividades desportivas, criando ações voltadas para

a motivação de crianças e adolescentes nas áreas esportiva, social e educacional,

sempre visando o bem comum.

A Fundação encontra-se em plena atividade, prestando grandes serviços à

comunidade através de campanhas, eventos e ações sociais.

Ante o exposto, solicitamos a aprovação deste projeto por nossos ilustres pares.

- 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 3.773/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Xangrilá - Ascoxan -, com

sede no Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária Xangrilá -

Ascoxan -, com sede no Município de Contagem.

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

Sala das Reuniões, 22 de setembro de 2009.

Weliton Prado

Justificação: A Associação Comunitária Xangrilá é uma sociedade civil sem fins

lucrativos e prazo indeterminado, com sede e foro na cidade de Contagem, no Estado

de Minas Gerais.

Entre os objetivos da entidade estão o apoio e a assistência às crianças e

adolescentes carentes e em situação de risco e a pessoas na terceira idade. Além

disso, a Associação realiza ações comprometidas com a promoção do esporte,

inclusão social e segurança alimentar.
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Insta salientar, por fim, que a entidade presta serviço gratuito, permanente e sem

nenhuma discriminação de clientela nos projetos, programas, benefícios e serviços de

assistência social, priorizando as ações voltadas para a assistência social.

Ante o exposto, torna-se imperativa a aprovação deste projeto por nossos ilustres

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 3.774/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da

Serra Nova, com sede no Município de Ilicínea.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

Rurais da Serra Nova, com sede no Município de Ilicínea.

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

Sala das Reuniões, 22 de setembro de 2009.

Padre João

Justificação: Entidade civil, sem fins lucrativos, fundada em 14/7/2008, a

Associação tem por finalidades: prestar serviços que possam contribuir para o

fomento e a racionalização das explorações agropecuárias e não agropecuárias para

melhorar as condições de vida dos seus associados; proporcionar a melhoria do

convívio entre a classe, através da integração de seus associados; proporcionar aos

associados e seus dependentes atividades econômicas, culturais, desportivas e

sociais; melhorar as condições de vida das famílias; fomentar e assistir as famílias de

agricultores em suas atividades; firmar convênios com associações congêneres,

autarquias federais, estaduais, municipais e outras; desenvolver canais de

comercialização dos produtos e serviços de seus associados através de feiras, lojas e

outros, inclusive no exterior; auxiliar na comercialização de produtos de seus

associados, emitindo, se for o caso, notas fiscais em nome deles; buscar meios para

exportar e promover a exportação dos produtos de seus associados nos termos das

legislações pertinentes; promover a assistência à criança, ao adolescente, às
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gestantes e aos anciãos; implementar programas que contribuam para a segurança

alimentar e o combate à fome, à desnutrição e à pobreza; trabalhar na defesa do

meio ambiente como fonte de vida.

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, incio I,

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.775/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Apoio, Proteção e Amparo à Criança

da Arquidiocese de Montes Claros - Aapac -, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Apoio, Proteção e

Amparo à Criança da Arquidiocese de Montes Claros - Aapac -, com sede nesse

Município.

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

Sala das Reuniões, 22 de setembro de 2009.

Padre João

Justificação: Trata-se de associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, de

caráter filantrópico, beneficente, educativo e cultural e voltada para a assistência

social. Fundada em 24/3/97, tem por finalidade principal a proteção à infância, à

adolescência, aos idosos e à família, por meio das instituições que mantém.

O processo objetivando a declaração de sua utilidade pública encontra-se

legalmente amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972,

de 27/7/98.

Por estas razões, 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 3.776/2009
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Declara de utilidade pública a Associação Aliados dos Produtores Rurais Opção das

Vertentes da Mantiqueira Barbacenense - Aprov -, com sede no Município de

Barbacena.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Aliados dos Produtores

Rurais Opção das Vertentes da Mantiqueira Barbacenense - Aprov -, com sede no

Município de Barbacena.

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

Sala das Reuniões, 22 de setembro de 2009.

Padre João

Justificação: Associação civil sem fins lucrativos, fundada em 25/11/2007, a

Associação Aliados dos Produtores Rurais Opção das Vertentes da Mantiqueira

Barbacenense - Aprov - tem por finalidade organizar e promover o desenvolvimento

das atividades agropecuárias e melhorias das condições dos produtores rurais na

comunidade de atuação da associação; congregar órgãos e pessoas interessadas no

desenvolvimento socioeconômico das comunidades de atuação da associação;

promover o desenvolvimento socioeconômico dos produtores rurais, através da

realização de obras e melhoramentos, com recursos próprios, por doação,

subvenção, verbas ou empréstimos; prestigiar, estimular e ajudar as iniciativas da

educação e saúde que envolvem as comunidades rurais de atuação da associação;

representar os produtores rurais junto aos órgãos e autoridades municipais, estaduais

e federais; reivindicar perante autoridades públicas municipais, estaduais e federais

melhorias e recursos de qualquer espécie para as comunidades rurais de atuação da

associação; promover aos associados e seus dependentes diretos atividades

socioculturais, de lazer e desportivas; promover atividades de proteção ao meio

ambiente; desenvolver atividades e prestar serviços para obter melhorias

econômicas, culturais e sociais para os associados; prestação de quaisquer serviços

que possam contribuir para o fomento da racionalização das explorações

agropecuárias e aumentar a qualidade e produtividade dos produtos, visando à

melhoria das condições de vida dos seus associados;

O processo objetivando a utilidade pública, encontra-se legalmente amparado,
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estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972, de 27/7/98.

Por estas 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 3.777/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Congonhal 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 Congonhal

imóvel com área de 98.688,00m², situado nesse Município e registrado sob a

matrícula nº 21551, Livro 2, a fls. 1, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca

de Pouso Alegre.

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

instalação de apoio operacional da Prefeitura Municipal de Congonhal e à realização

de atividades de interesse social da comunidade.

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, 22 de setembro de 2009.

Ruy Muniz

Justificação: Este projeto objetiva a doação ao Município de Congonhal de imóvel

de propriedade do Estado situado nesse Município.

Visando atender ao interesse público, o Executivo Municipal solicita a doação do

imóvel, a fim de incorporá-lo ao patrimônio do Município, para a realização de

atividades de interesse social e para a instalação de apoio operacional da Prefeitura.

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.
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REQUERIMENTOS

Nº 4.621/2009, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Turmalina pelos 61 anos de emancipação

desse Município.

Nº 4.622/2009, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Varzelândia pelos 47 anos de emancipação

desse Município.

Nº 4.623/2009, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Várzea da Palma pelos 56 anos de

emancipação desse Município.

Nº 4.624/2009, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de São João do Paraíso pelos 66 anos de

emancipação desse Município.

Nº 4.625/2009, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Ubaí pelos 47 anos de emancipação desse

Município.

Nº 4.626/2009, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Taiobeiras pelos 56 anos de emancipação

desse Município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 4.627/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao "Jornal Voz do Sertão" por seu primeiro aniversário.

Nº 4.628/2009, do Deputado Walter Tosta, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o jornal "Tribuna da Cidade Nova" por seus dois anos de

circulação. (- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº 4.629/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Antônio Carlos Cruvinel por ter recebido o título de

cidadão honorário, concedido pelo Município de Prata. (- À Comissão de Assuntos

Municipais.)

Nº 4.630/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Comandante-Geral da PMMG pedido de providências para anular a decisão de

desativar o posto de policiamento no Distrito de Martinésia, em Uberlândia.



____________________________________________________________________________
1084

Nº 4.631/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Chefe da Polícia Civil pedido de providências para apurar possível

agressão sofrida pelo Diretor da Escola Municipal Cônego Bento, no Município de

Carmésia. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 4.632/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente da Câmara dos Deputados pedido de providências para

que se atribua regime de urgência à tramitação do Projeto de Lei nº 2.673/2008, do

Deputado Jorge Bittar, que dispõe sobre as condições de trabalho na área do

teleatendimento ("telemarketing"). (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 4.633/2009, das Comissões de Participação Popular e de Transporte, em que

solicitam seja encaminhado ao Secretário de Transportes pedido de providências com

vistas a que se adotem medidas para impedir que os motoristas de veículos pesados

utilizem rotas de fuga para evitar os pedágios da MG-050, bem como a que se

adotem medidas compensatórias aos Municípios que hoje sofrem os efeitos de tal

prática.

Nº 4.634/2009, da Comissão de Educação, em que solicita seja encaminhado ao

Governador e ao Vice-Governador do Estado pedido de providências para que

incluam no Orçamento do Estado para 2010 recursos para a construção e ampliação

do restaurante universitário do câmpus da Unimontes em Montes Claros.

Nº 4.635/2009, da Comissão de Educação, em que solicita seja encaminhado à

Secretária de Planejamento pedido de providências para a inclusão, no Orçamento do

Estado para 2010, de dotações orçamentárias, a primeira no valor de R$500.000,00,

para construção de um restaurante universitário no câmpus da Unimontes em Montes

Claros, e a segunda, no valor de R$1.000.000,00, para manutenção do mencionado

restaurante.

Nº 4.636/2009, da Comissão de Educação, em que solicita seja encaminhado ao

Prefeito Municipal de Januária pedido de providência para a criação de um grupo de

trabalho do qual faça parte o Ministério Público Estadual, a Secretaria Municipal de

Educação, as creches de Januária e a Câmara Municipal, para a imediata reabertura

das 16 creches fechadas nesse Município.

Nº 4.637/2009, da Comissão de Política Agropecuária, em que solicita seja



____________________________________________________________________________
1085

formulado voto de congratulações com a Associação Central dos Fruticultores do

Norte de Minas - Abanorte - pela produção e disseminação de banana-prata anã.

Nº 4.638/2009, da Comissão de Política Agropecuária, em que solicita seja

encaminhado ao Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior pedido

de providências para que se adotem medidas controladoras das compras de leite na

Argentina e no Uruguai.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados Doutor Viana,

Elmiro Nascimento, Dalmo Ribeiro Silva (2), Eros Biondini e Sebastião Helvécio.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente (Deputado Weliton Prado) - Com a palavra, o Deputado Sebastião

Helvécio.

O Deputado Sebastião Helvécio* - Meu caro Presidente desta reunião, Deputado

José Henrique, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, companheiros que nos

acompanham dos gabinetes parlamentares, meus senhores e minhas senhoras.

Venho a esta tribuna comunicar que, nesta data, estamos formalizando comunicação

de renúncia ao mandato parlamentar para que possamos, amanhã, 23 de setembro,

tomar posse como Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais,

por indicação desta egrégia Casa Legislativa. Este momento, portanto, é

extremamente especial para a minha vida pública.

Quando cheguei a esta Casa, nas eleições de 1986, tivemos oportunidade de

participar, logo em seguida, do processo constituinte mineiro, que terminou

consagrando a Assembleia de Minas como a primeira Assembleia a entregar ao seu

povo a Constituição Estadual. Além disso, a meu olhar, nesses 170 anos do

Parlamento mineiro, a 4ª Constituinte foi um divisor de águas. A partir daquele

momento, em que recebemos mais de 10 mil sugestões, participações e observações

populares sobre o processo constituinte, a Assembleia abriu-se realmente ao nosso

povo, tornando cada vez mais legítima a sua representação popular e permitindo, ao

longo desse tempo, que aqui exercitássemos os nossos seis mandatos

parlamentares, percebêssemos a importância da democracia e, mais do que isso,

tivéssemos a convicção de que, quando se tem uma instituição qualificada - e o
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grande pensador Espinosa já dizia isso -, é possível que o trabalho vá ao encontro do

anseio popular.

Neste momento, despeço-me do Parlamento mineiro, com muito orgulho porque,

nesta Casa e por todos os lados do Brasil por onde andamos, participando de

encontros, conferências e debates, sempre a Assembleia de Minas, quer seja pelos

seus parlamentares, quer seja pelo seu corpo técnico, quer seja ou pelo nível de

transparência que atingimos, é sempre referência como exemplo de excelência no

trato do Poder legiferante e da representação popular.

Portanto, meus colegas, meus pares, meus amigos, foi principalmente pelas mãos

de vocês que consegui chegar a esse almejado cargo de Conselheiro. Estejam certos

de que, a partir de amanhã, com a minha posse naquela Casa, pretendo levar para

ela não apenas a experiência, a crença da qualificação do exercício da atividade

representativa, mas, sobretudo, os princípios da valorização da democracia.

Nesses 23 anos em que estivemos juntos no Parlamento mineiro, cada dia, cada

reunião, cada encontro foi uma aula de civismo, de patriotismo, e representou,

sobretudo e principalmente, um momento da representação parlamentar. Os 77

parlamentares, cada um com o seu estilo, cada um com a sua história, cada um com

a sua convicção, representam a pluralidade do modelo democrático na sua essência

mais intensiva.

Esse entrosamento que aqui conseguimos ter com o corpo técnico da Casa, a

produção extraordinária das comissões temáticas e a presença que a Assembleia de

Minas tem na sociedade nos motiva tremendamente a levar essa mesma crença,

essa mesma verdade para o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Ao terminar esta minha intervenção, que faço com muita emoção e alegria, mas,

sobretudo, com muita gratidão, porque acho que a gratidão é a mãe de todas as

virtudes, quero dar um abraço muito especial e fraterno em todos os colegas desta

legislatura. Estejam certos de que, ao longo dessas seis legislaturas que aqui vivi, tive

momentos de grande alegria. Aqui pude exercitar muitas vezes o encantamento da

possibilidade. Quando olho para o rosto de cada um de vocês, sinto que este é o

desejo parlamentar: transformar, fazer possível a política como instrumento de

melhoria da vida das pessoas.
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A Assembleia Legislativa, naquela noite memorável de 14 de julho, dia tão

importante para aqueles que gostam da liberdade, da igualdade e da fraternidade -

lembramos aqui a Queda da Bastilha -, ficará marcado para sempre na minha vida.

Os homens e as mulheres que representam o povo de Minas Gerais, pela maioria da

sua manifestação, confiaram-me essa missão, que, a partir de amanhã, começarei a

desempenhar.

Estejam certos de que o nosso gabinete no Tribunal de Contas não será apenas

uma extensão do nosso convívio na Assembleia Legislativa, mas um altar cívico

daquilo que aprendi nesta Casa. De todo o meu coração, muito obrigado! Contem

sempre com o Sebastião.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte) - Deputado Sebastião Helvécio, em

primeiro lugar quero manifestar a honra, a alegria e o prazer de tê-lo como colega

nesta Assembleia, por vários mandatos. O trabalho que V. Exa. fez foi importante

para a construção e a consolidação do Estado Democrático de Direito em Minas

Gerais. V. Exa. ajudou a fundar a nova Constituição do Estado e tem trabalhado aqui,

continuamente, tendo em vista a consolidação dos fundamentos da referida Carta.

Portanto externo esse nosso lugar comum e a alegria de ter compartilhado com V.

Exa. esse tempo.

Manifesto também a minha esperança de, ao final do ano que vem, ao ter acesso,

como tive recentemente, ao relatório do Tribunal de Contas do Estado de Minas

Gerais, que trata das contas do Governador, ler, entre os relatos dos Conselheiros, o

de um Conselheiro que esteja lá representando os interesses do Estado, e não os do

governo. Precisamos ter em Minas Gerais um Tribunal de Contas de Estado e não

um Tribunal de Contas de governo. Não podemos estabelecer análises, avaliações e

conclusões em função do governo de plantão, qualquer que seja ele. Precisamos

tratar dos fundamentos do Estado de Minas Gerais.

Aqui, como colega seu, da saúde, lutamos juntos para ver implantada neste Estado

uma política de saúde que estabeleça os fundamentos constitucionais, já que a saúde

é direito de todos e dever do Estado. Queremos que isso seja consolidado nas

práticas cotidianas dos governos. A minha expectativa é que isso avance também na

lógica do Tribunal de Contas do Estado.
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Hoje, Deputado Sebastião Helvécio, nosso futuro Conselheiro do Tribunal de

Contas de Minas Gerais, para nossa vergonha, o Estado de Minas é, depois apenas

do Rio Grande do Sul, o que menos aplica na área de saúde. É o 26º Estado em

aplicação de recursos no setor de saúde, e isso não é apenas da responsabilidade

dos governos de Estado, deste governo e dos governos anteriores, mas também do

Tribunal de Contas, pela análise e pela forma com que avalia a prestação de contas

do governo, assim como desta Assembleia de Minas, ao ser conivente com essa

situação. Tenho dito e ouvido de muitas pessoas que o Estado pode mais, e

queremos mais para a saúde.

A minha expectativa é que o médico Dr. Sebastião Helvécio, constituinte, por seis

vezes Deputado Estadual e também, agora, Conselheiro do Tribunal de Contas do

Estado, poste-se nesse Tribunal como alguém que defenda os fundamentos daquilo

que construímos na Constituição. É inaceitável vermos, por parte de um tribunal,

argumentos que afrontam as Constituições Federal e Estadual. Argumentos que

justificam a aplicação de recursos totalmente fora dos fundamentos dos recursos da

saúde. O que nós construímos na saúde, V. Exa., eu e algumas milhares de pessoas,

e conseguimos avançar nos fundamentos das nossas Constituições, porque nos

constituímos como base, batalhadores, professores e militantes da saúde, não é o

que está acontecendo neste Estado e em muitos outros lugares do Brasil. Queremos

que a saúde avance cada vez mais no sentido da constitucionalidade, do que foi

construído. Saúde é direito de cidadania e dever de Estado.

Sei que o Estado não pode tudo, qualquer que seja o governo, mas ele pode mais

que o que se está fazendo no setor de saúde. Temos um Vice-Presidente da

República que, corajosamente e com toda a ousadia e vontade de viver, está

enfrentando um câncer faz 12 anos. Ele está vencendo não só pela sua vontade, mas

porque ele tem estrutura e condições de ser atendido. Por outro lado, não é possível

assistirmos, em Minas Gerais, pessoas com câncer que ficam esperando por

medicamentos que nunca chegam, por cirurgias que nunca acontecem, ou esperando

nas filas, indefinidamente, por um tratamento que não acontece, encurtando a sua

vida e aumentando o seu estado de sofrimento. Precisamos mudar essa realidade.

Quero aqui manifestar não só o prazer e a alegria de tê-lo aqui não só como nosso
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amigo, companheiro e colega de trabalho, mas também como um bravo batalhador

no Tribunal de Contas de Minas Gerais, para fazer valer, na verdade e na prática, os

princípios constitucionais pelos quais V. Exa. e todos nós lutamos.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Infelizmente, não teremos muito tempo

para cumprimentá-lo, mas este é um momento de cumprimento ao parlamentar

Deputado Sebastião Helvécio, que foi, mediante os votos legítimos desta Casa,

guindado ao cargo de Conselheiro de Tribunal de Contas do Estado.

Fico dividido: por um lado, alegre, porque acho que é o coroamento de uma vida

pública digna, respeitável, competente. Mas, por outro, fico triste, porque estamos

perdendo um dos melhores parlamentares que esta Casa já teve em toda a sua

história, um dos melhores parlamentares do meu partido, do nosso partido, o PDT.

Deputado Sebastião Helvécio, rapidamente, para que os demais companheiros

também o cumprimentem, quero desejar-lhe sorte nessa nova caminhada, nessa

nova missão. Com certeza V. Exa. estará dignificando esta Casa e o povo de Minas

Gerais. O PDT perde hoje um dos maiores parlamentares da sua história, mas tem a

honra de emprestar ao Estado um Conselheiro que dará conta do recado e que

certamente trará dignidade a essa Casa e ao povo brasileiro. Que Deus o ajude, que

Deus proteja V. Exa. e sua família. Certamente teremos no Tribunal de Contas o

Conselheiro Sebastião Helvécio, que tem uma história na vida pública e que hoje

empresta todo o seu trabalho e experiência a essa nova casa. Com certeza absoluta,

dará conta do recado, com toda tranquilidade. Vá com Deus, que Ele o proteja. Não

se esqueça de que esta Casa foi, sem dúvida alguma, o grande aprendizado da sua

vida. Muito obrigado pela sua lealdade ao partido, pela sua presença, obrigado por

tantos momentos que dividimos. Faço esse agradecimento em nome do meu partido

e em nome do Legislativo de Minas Gerais. Muito obrigado.

O Deputado Doutor Rinaldo (em aparte)* - É com o maior prazer, Deputado

Sebastião Helvécio, que estamos aqui hoje desejando-lhe felicidades nessa nova

missão no Tribunal de Contas do Estado. Quero agradecer-lhe a amizade, o carinho e

as nossas viagens - tivemos oportunidade de representar esta Casa em Washington

e em Istambul, momentos em que pude conhecê-lo melhor - durante esses três anos

do meu primeiro mandato. Além de grande parlamentar, de pessoa ética, respeitada
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nesta Casa, o senhor também é um grande amigo, um grande companheiro. Tenho

certeza de que o Tribunal de Contas do Estado vai-se engrandecer com a sua

presença; tenho certeza de que, naquela casa, V. Exa. será o Sebastião Helvécio,

Deputado da Assembleia, que a todos dá exemplo de lealdade, de respeito, de ética.

Também quero ser rápido em minha fala, para que outros colegas tenham

oportunidade de se manifestar. Foi um prazer essa convivência. Tenho certeza de

que estaremos lá, no Tribunal, visitando-o, porque essa amizade precisa perpetuar-

se. Um abraço. Felicidades.

O Deputado Jayro Lessa (em aparte) - Realmente, é um prazer estar aqui

despedindo-me do Deputado Sebastião Helvécio, companheiro e colega durante sete

anos nesta Assembleia, na mesma Comissão. Há nesta Casa 77 Deputados, cada

um com seu perfil. Digo que, quando me lembro de um Deputado, lembro-me de

Sebastião Helvécio, Sebastião Navarro, Ermano Batista e de mais uns dois ou três

que realmente têm conhecimento, conceito, técnica e são dedicados ao que fazem. A

Assembleia Legislativa de Minas está realmente perdendo um grande Deputado,

mas, com certeza, o Tribunal de Contas tem muito a ganhar. O Tribunal está

precisando realmente de uma pessoa como o Deputado Sebastião Helvécio, que é

dedicado, sério, correto, que não mede horário, não mede sacrifício para que as

coisas aconteçam. Não sei como o Tribunal de Contas receberá o seu nome, porque

o Deputado é questionador, tem personalidade, sabe o que quer e sabe por que quer.

Os senhores podem ter certeza de que, para Minas Gerais, para o povo mineiro, para

o governo do Estado e para as Prefeituras, o Conselheiro Sebastião Helvécio será de

extrema utilidade para que as coisas aconteçam do modo que precisam acontecer e

não como às vezes acontecem.

Parabéns a esta Casa por ter eleito o Deputado Sebastião Helvécio para o Tribunal

de Contas, parabéns ao Tribunal por estar recebendo esse Deputado. Agradeço-lhe,

Deputado Sebastião Helvécio, esses sete anos de ensinamentos. Muitas vezes eu,

na minha simplicidade, no meu modo de ser, por ser empresário, não entendia o

andamento desta Casa. Mas, nesse tempo que se passou, acho que aprendi muito

com a Assembleia e com os colegas.

Uma das pessoas que, com seu exemplo, muito me orientou sobre esses
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procedimentos foi o Deputado Sebastião Helvécio, a quem dedico estas palavras e

parabenizo, desejando-lhe felicidades. Que V. Exa. vá, Deputado Sebastião, e faça o

trabalho que sempre fez em sua vida, com a mesma seriedade, honestidade e

dedicação. Meus parabéns a V. Exa.

O Deputado Eros Biondini (em aparte)* - Deputado Sebastião Helvécio, com muita

alegria e já com saudades, gostaria de cumprimentar V. Exa. Correndo o risco de ser

repetitivo ao tecer elogios a sua pessoa, quero corroborar as palavras dos colegas

que me antecederam em apartes. Como meus colegas, não apenas ouvi boas falas a

respeito de V. Exa., em consequência de sua história nesta Casa, mas, em meu

primeiro mandato como Deputado, nesta 16a Legislatura, que se vai findando,

também já sou testemunha de que V. Exa. é uma das grandes referências desta

Casa. Como eu tinha a expectativa de fazer um mandato muito intenso, pois não

sabia se permaneceria aqui ou se alçaria outros vôos, precisei buscar como

referência pessoas que já tinham conhecimento, mostravam dedicação e tinham um

exemplo de vida para transmitir. Assim, com toda alegria, confiei meu voto a V. Exa.,

na certeza de que, como disse o Deputado Jayro Lessa, se hoje o perdemos, o

ensinamento, o conhecimento, a marca que V. Exa. deixou nesta Casa já são base

suficiente para que outros sigam o seu caminho, continuando a fazer desta uma Casa

digna.

V. Exa. está de parabéns e é merecedor de toda essa homenagem. Mas, na

verdade, quem ganha é o Tribunal de Contas, com V. Exa. assumindo o cargo de

Conselheiro a partir de amanhã, quando faremos questão de estar lá aplaudindo-o e

abraçando-o pessoalmente mais uma vez. Nessa nova e, se Deus quiser, longa etapa

que se inicia, queremos estar juntos com V. Exa. Acredito que esta Casa não perde,

porque V. Exa. conseguiu deixar aqui a sua marca, e a marca nunca se apaga

quando é inscrita na rocha. Mas, repito, quem ganha é o Tribunal de Contas. Conte

conosco, com nosso apoio, nosso carinho e nossa torcida para que realmente V. Exa.

tenha todo êxito no Tribunal de Contas, até porque esse êxito certamente se refletirá

na melhora, no desenvolvimento e na respeitabilidade de todo o Estado de Minas

Gerais. Parabéns.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Ilustre companheiro Deputado
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Sebastião Helvécio, neste momento em que V. Exa. talvez pela última vez ocupa a

tribuna desta Casa, quero lhe dar um fraternal abraço, sabendo que V. Exa. estará a

poucos metros, talvez a uns 1.500m, deste Poder, no Tribunal de Contas do Estado.

V. Exa., cuja competência é por todos conhecida - lembrando que também na

Prefeitura de Juiz de Fora V. Exa. demonstrou sua competência -, lutou e trabalhou

por esse reconhecimento; é um homem dedicado, que foi para os bancos acadêmicos

qualificar-se e realmente se qualificou o bastante para exercer o mandato de

Deputado por seis vezes. E, nesta Casa, bastante dinâmica e plural, V. Exa.

conseguiu obter o consenso de seus pares, com essa votação expressiva.

E não foi pela primeira vez. Nós o acompanhamos “pari passu”; estivemos do seu

lado a todo momento, até porque uma das características deste Deputado é a firmeza

quando decidimos apoiar determinada pessoa. Assim, desde o primeiro momento,

acompanhamos a sua trajetória na luta pela vaga no Tribunal de Contas. Uma luta,

sim, mas uma luta democrática e coerente, que todos devem travar; uma luta, acima

de tudo, para buscar de seus pares o convencimento, o que fez da melhor forma

possível.

V. Exa. demonstrou conhecimento, maturidade e, acima de tudo, espírito de

liderança, o qual pôde exercer com muita tranquilidade ao longo dos seis mandatos

em que esteve nesta Casa. Tivemos oportunidade de conviver por dois mandatos, o

que é fundamental para que possamos dedicar-lhe essas palavras, sabendo que

fizemos parte desse processo, acompanhando sua persistência e perseverança. V.

Exa. é um homem que sabe planejar, fixar metas e tentar alcançá-las. Está, portanto,

de parabéns. A Assembleia, o Estado de Minas e a população ganharão muito, visto

que terão como Conselheiro do Tribunal de Contas um homem gabaritado, de

conduta ilibada, capacitado tecnicamente não só pelo seu currículo, mas também

pelas ações que apresentou ao longo do tempo, as quais constatamos durante nossa

convivência. Então, ganhamos todos: o Poder Legislativo, seus pares e a população,

que terá alguém à altura do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado.

Desejo que Deus lhe dê muita saúde e paz espiritual, para que exerça brilhantemente

seu cargo, assim como exerceu os mandatos por onde passou. Obrigado.

O Deputado Ronaldo Magalhães (em aparte)* - Companheiro Sebastião Helvécio,
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com certeza este dia na Assembleia é histórico, principalmente este momento em que

V. Exa. faz seu discurso, despedindo-se desta Casa. V. Exa., que, brilhantemente, foi

Prefeito e Deputado por cinco mandatos, prestou grande serviço nesta Casa, ao

Estado e ao povo de Minas. Nesses três anos em que exercemos nosso mandato

juntos, aprendi muito com V. Exa. Nas discussões, nas conversas de bastidores,

sempre com o pensamento iluminado, V. Exa. participou efetivamente das atividades

da Assembleia. Com certeza, perdemos um grande parlamentar, mas de forma

democrática, em uma eleição em que V. Exa. obteve maioria absoluta dos votos

desta Casa, numa demonstração de reconhecimento por seu companheirismo, por

sua capacidade e por seu preparo para estar, a partir de amanhã, trabalhando em

prol do Tribunal de Contas do Estado. V. Exa. fará um grande trabalho nessa Corte,

que precisa renovar-se, modernizar-se, e, com sua experiência e dedicação, com

certeza, irá ajudá-la a avançar e melhorar. Desejo-lhe sucesso. Que Deus o proteja e

o ilumine, para que possa continuar servindo a Minas Gerais e a esse povo, que

espera que as instituições sejam cada vez melhores e mais produtivas. Sucesso! V.

Exa. merece, e a torcida é grande.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Caro amigo e companheiro, neste dia

quero manifestar meu apreço por V. Exa. Nesse pouco tempo de convívio, pude

perceber a importância que V. Exa. teve para este Parlamento enquanto exerceu

seus mandatos, que não foram poucos. Para o Tribunal, há uma exigência: a do

notório saber.

Quero crer que notório saber não falta a V. Exa. para ocupar o cargo no Tribunal de

Contas do Estado.

Perde a Assembleia Legislativa um grande parlamentar, ganha o Tribunal de

Contas um grande Conselheiro. Que Deus abençoe V. Exa. e sua família, que lhe dê

muita disposição, vigor, saúde, paz e, acima de tudo, que ilumine o seu entendimento

e a sua inteligência todos os dias, para que, no Tribunal, V. Exa. dê a contribuição

que Minas Gerais espera de um homem com a sua capacidade e com o seu

testemunho de vida pública.

Fica aqui o meu abraço e o meu muito obrigado por esse tempo de convivência e

pela amizade que desenvolvemos nesse curto período juntos. Com toda a certeza,
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esse tempo de convivência fica para a eternidade. Que Deus o abençoe.

O Deputado Antônio Genaro (em aparte) - Meu caro Deputado Sebastião Helvécio,

não ficarei com muita prosopopeia porque, assim, daqui a pouco, precisaremos de

lenço para enxugar as lágrimas. V. Exa. é um grande amigo, que certamente nunca

será esquecido, por momentos que aqui vivemos. Tenho certeza de que fará

excelente trabalho. Mas um prédio não está tão longe do outro, e, quando der

vontade, iremos lá tomar um cafezinho, em nome de uma amizade que foi construída

ao longo dos anos. E que Deus o ilumine.

Cito uma frase bíblica, cujo livro, capítulo e versículo V. Exa. pode, depois, como

Conselheiro, me perguntar onde se encontra: “Não sejas demasiadamente justo nem

demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo”. Isso pode ser aplicado a

seu trabalho.

O Deputado Rêmolo Aloise (em aparte)* - Meu caro colega Deputado Sebastião

Helvécio, não poderei me alongar para não contrariar as palavras do orador que me

antecedeu, mas não poderia deixar de colocar aqui três posições: a primeira, a do

Deputado Sebastião Helvécio; a segunda, a do médico Sebastião Helvécio; a terceira,

a do político, Prefeito Sebastião Helvécio.

Lembro-me, Deputado Sebastião, de 1990, quando aqui chegamos e fizemos uma

amizade muito sólida. V. Exa. estava um ano na minha frente. Lembro-me da ocasião

em que V. Exa., lamentavelmente, foi derrotado como Deputado por menos de 40

votos. Aqui esteve, esperava um lugar maior e não conseguiu. E V. Exa. me disse

que, na sala de aula, os alunos lhe perguntaram: “Sebastião, o que é melhor, ser

Deputado ou ser professor de Pediatria da faculdade de medicina da sua terra

natal?”. Aí, são outras histórias. V. Exa. sabe a minha posição na sua eleição. Desde

o primeiro momento fui muito claro com V. Exa., como tenho sido nesses 20 anos que

estou na Assembleia. V. Exa. entendeu, concordou e, determinado, conseguiu chegar

a esta tribuna. Hoje, despede-se desta Casa, mas não dos seus amigos. Não há

despedida entre amigos.

Trago o abraço do Zé Carlos, da cantina, que me pediu: “Dê, por favor, em Plenário,

o meu abraço ao Sebastião”. Que este novo caminho seja uma estrada longa, sem

tempo, e que V. Exa. se contemple naquilo que determinou. Muito obrigado,
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Deputado Sebastião.

O Deputado Inácio Franco (em aparte) - Meu caro colega Deputado Sebastião

Helvécio, em nome do BPS, quero parabenizar V. Exa. Todo o nosso Bloco - PV,

PSB, PSC, PPS -, com todos os 17 Deputados, votou maciçamente para V. Exa.

poder estar em nosso Tribunal de Contas. Esta Casa perde um grande Deputado,

mas o Tribunal de Contas ganha um grande Conselheiro, pela experiência que

sabemos que tem. Infelizmente, tivemos pouco convívio aqui - somente de três anos -

, mas aprendi muito com V. Exa. e poderia ter aprendido mais se tivesse vindo para

cá mais cedo. V. Exa. já está no sexto mandato. Na verdade, conhece bem a vida

pública pela vasta experiência não só de Deputado, mas também de ex-Prefeito.

Certamente contribuirá muito com o nosso Tribunal de Contas, que realmente precisa

de pessoas como V. Exa. Mais uma vez, quero parabenizá-lo e pedir a Deus que lhe

dê saúde para continuar esse trabalho em prol do nosso Estado. Muito obrigado.

O Deputado Célio Moreira (em aparte) - Deputado Sebastião Helvécio, certamente

a Assembleia Legislativa perderá. Sem dúvida, estamos perdendo. V. Exa. é uma

referência tanto no Orçamento quanto na LDO e um grande orientador para todos

nós. Todavia, Minas Gerais e o Tribunal de Contas ganham. São inquestionáveis a

sua competência, o seu testemunho e a sua honestidade. Foram seis mandatos na

Assembleia Legislativa, realizando excelente trabalho e propondo a criação de

grandes projetos. Homem de inteira confiança de todos os Deputados desta Casa.

Quero incluir tudo isso nas falas dos nossos colegas, para deixar gravado que, com

toda certeza, marca a história de Minas Gerais. Sem dúvida, a saída de V. Exa.

marcará sua entrada no Tribunal de Contas. Desejo-lhe muita paz, saúde e

discernimento para que conduza os trabalhos na mesma condição como os

desempenhou na Assembleia Legislativa, ou seja, com transparência, ética e

eficiência. V. Exa. está preparado para assumir as funções, à altura do Conselho do

Tribunal de Contas. Deixo o nosso abraço a V. Exa e a toda família. Desejo-lhe

sucesso e que Deus ilumine a sua trajetória.

O Deputado Délio Malheiros (em aparte) - Deputado Sebastião Helvécio, conforme

já foi dito e repisado nesta Casa, V. Exa. deixará uma grande lacuna na Assembleia

de Minas, assim como nos Municípios que representa com muita maestria.
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Certamente a cidade de Além-Paraíba, que agora está a comemorar 126 anos,

perderá com a ausência de V. Exa., que sempre levantou a bandeira desse

Município. Todavia, o Tribunal de Contas ganhará. V. Exa. sabe que há mais de um

ano firmei o compromisso de pôr o meu nome à sua disposição na sua eleição para

Conselheiro do Tribunal de Contas, compromisso firmado juntamente com outros 16

companheiros do bloco. Pode ter certeza de que o nosso apoio foi em razão de esse

Deputado que está indo para o Tribunal ser um abnegado parlamentar. Na verdade, é

um homem talhado para o exercício da magistratura naquele órgão, com

discernimento sobre os destinos dos Municípios quanto às suas contas. Além disso,

tem todas as condições morais, conhecimento profundo - aliás, o mais profundo dos

conhecimentos na área da administração pública estadual e do Tribunal de Contas.

Portanto, tenho certeza absoluta de que V. Exa. dará uma contribuição relevante ao

Tribunal e para o direito. V. Exa., que tem essa dupla função - medicina e direito -,

resolveu ir para o Tribunal em boa hora, ou seja, em que esse órgão precisa de um

homem idôneo, sério e compromissado. Certamente todos os seus ideais serão

postos à disposição do contribuinte mineiro no Tribunal de Contas. Era o que tinha a

dizer a V. Exa.

O Deputado Padre João (em aparte)* - Nobre colega Deputado Sebastião Helvécio,

em primeiro lugar agradeço a Deus ter-me concedido a oportunidade de conviver com

V. Exa.. Trabalhar nesta Casa e poder contar com sua amizade é, para mim,

realmente uma graça de Deus. Este momento é de alegria, e não de perda pela sua

saída, pois o Tribunal de Contas auxilia a Assembleia Legislativa e trabalha

conjuntamente com ela. Quem sabe sua ida para o Tribunal de Contas o ajude a

resgatar sua verdadeira natureza, ou seja, a razão da sua criação? Temos a

confiança em que V. Exa. continuará prestando seu serviço a todo o povo mineiro.

Infelizmente, hoje há uma lógica da indústria de multas no Tribunal de Contas.

Notificam e multam a maioria dos Vereadores, em vez de desenvolverem um trabalho

de orientação e informação a todos, ensinando como ter zelo pela coisa pública, além

de auxiliar na destinação certa do recurso público, servindo melhor a todos. Por isso é

que, na verdade, o Estado de Minas Gerais está ganhando com sua presença nesse

Tribunal. É muito importante que esse órgão cumpra, de fato, a sua função - e V. Exa.
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nos dá a segurança de que isso acontecerá.

Deputado Sebastião Helvécio, meus parabéns. Saiba que foi merecida e justa a sua

eleição para esse cargo. Desejo-lhe muitas felicidades. Tenho a certeza de que não

estamos nos distanciando nem nos separando, apenas está sendo dado a V. Exa

outro merecido instrumento para continuar servindo ao povo mineiro. Êxito, graça e

força de Deus nessa nova missão! Conte sempre conosco.

O Deputado André Quintão (em aparte)* - Nobre Deputado Sebastião Helvécio,

também quero cumprimentá-lo por sua trajetória de serviços prestados a este

Legislativo. V. Exa. é um Deputado correto, ético, competente, sempre prestando o

que melhor poderia oferecer ao povo de Minas Gerais nas várias legislaturas em que

atuou. Saiba que aprendi muito com V. Exa., principalmente na condição de parceiro

de comissão. Na ocasião, V. Exa. participava da Comissão de Fiscalização

Financeira e eu, desde o início, na implantação da Comissão de Participação Popular.

Hoje os processos já estão mais rotineiros nesta Casa, porém, quando buscamos a

inovação de maior atenção do Legislativo no planejamento de médio prazo, V. Exa.

foi um entusiasta que muito contribuiu, em razão da formação que tem em políticas

públicas. Por isso, faço o registro de que devemos muito a V. Exa. pelo êxito

alcançado no monitoramento de política pública desta Assembleia. Então, gostaria de

agradecer-lhe a sensibilidade que sempre teve. Tivemos também parcerias políticas,

incluindo Miradouro, com o Prefeito Dr. Wagner Dutra, um parceiro correto que nos

mostrou que é perfeitamente possível vários Deputados conviverem harmonicamente,

pensando no interesse coletivo dos Municípios, e não simplesmente no interesse

eleitoral.

Por fim, quero dizer que o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais ganha,

pois V. Exa. tem todas as condições de agregar experiência nova àquele Tribunal, na

linha do que o Deputado Padre João, nosso Líder, disse, realizando também trabalho

de prevenção e orientação, saindo da mera fiscalização contábil. O que interessa ao

cidadão é o resultado, a qualidade da política pública. Tão importante quanto a

questão contábil é o resultado e o conteúdo da política pública. Usando uma metáfora

do futebol: um time, para jogar bem, tem de ser composto de bons jogadores,

escalados na posição correta. Tenho a impressão de que V. Exa. possui o perfil para,
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neste momento da sua vida pública, contribuir naquele espaço com novas ideias,

agregando, como disse, sua experiência. Continuaremos nosso convívio. Também

fico muito feliz de nossa bancada ter tido o discernimento de respeitar todas as

demais opções, legítimas. Mas entendemos que V. Exa., neste momento, é quem

melhor nos representaria no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Que

Deus ilumine sua trajetória e sua família! Só o Fluminense está pisando na bola, não

é, Sebastião Helvécio!? Só o Vitória também não, não é!? Grande abraço. Amanhã

estaremos lá.

O Deputado Sebastião Helvécio* - Agradeço muitíssimo ao Deputado André

Quintão, pessoa a quem também aprendi a admirar, pela sua participação popular.

Na sua fala, André, relembrei a cena que talvez mais me marcou nestes meus 20

anos de Casa. V. Exa. perceberá que tem muito que ver com o que expôs em relação

à participação popular e ao planejamento. Meu gabinete era no 2º andar, no corredor

que dá para a janela. Peguei o elevador para vir para o Plenário, e, no 1º andar,

entrou uma senhora com uma criança, os quais não sei de onde vinham. A mãe -

parecia-me que era a mãe - virou-se para a criança e disse: “Aquele Deputado não

me conhece, mas, quando fez isto - deve ser algo de que foi tratar -, estava pensando

em mim”. Isso me marcou muito. O legislador tem oportunidade maravilhosa de fazer

coisas para alguém, o que só será lembrado pela representação popular. V. Exa.,

com essa preocupação em relação à participação popular, representa e sintetiza

muito bem o espírito de lembrar-se daqueles que, se não fosse o Parlamento, talvez

não fossem lembrados por nenhuma outra instituição.

O Deputado Vanderlei Jangrossi (em aparte)* - Nobre Deputado Sebastião

Helvécio, quero dizer poucas palavras, pois tenho de ir para a comissão e já estou 3

minutos atrasado. Primeiramente, parabenizo V. Exa. Desejo-lhe grande êxito no

Tribunal. Sei que V. Exa., com sua competência, irá nos representar muito bem lá.

Tenha meus votos e meus préstimos, com certeza. Tenho apenas um lamento:

gostaria que V. Exa. estivesse na minha coligação, porque assim minha situação teria

sido um pouco mais favorável. Mas fazer o quê? São ossos do ofício. Parabéns! Que

Deus o abençoe! Conte com nosso carinho e nossas orações. Que V. Exa. tenha

sucesso, assim nos representará muito bem.
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O Deputado Tiago Ulisses (em aparte)* - Nobre colega e caro amigo Sebastião

Helvécio e demais colegas presentes, gostaria de desejar-lhe, Tião, muitas alegrias.

Disse ao nosso Vice-Presidente, Doutor Viana, que esta Casa sente grande alegria

em enviar ao Tribunal de Contas pessoa tão qualificada como V. Exa., que sonhou,

batalhou e mereceu a conquista que está tendo neste momento. V. Exa. fez por

merecê-lo e contou com o apoio dos nossos colegas e deste Deputado, que tanto

batalhou pela sua ida ao Tribunal de Contas. Desejo, em meu nome e no de minha

família, que tanto conviveu com V. Exa. - meu pai, no antigo PMDB de Tancredo

Neves; Maria Olívia, sua amiga e fã -, que tenha, no Tribunal de Contas, a mesma

competência, a dedicação e a alegria que trouxe para esta Casa. Meus parabéns e

felicidades! Amanhã estaremos em sua posse. Muito obrigado.

O Deputado Sebastião Helvécio* - Agradeço muitíssimo ao Deputado Tiago Ulisses,

jamais esquecerei seu entusiasmo em toda a nossa campanha. Dê um abraço

fraterno na mamãe e no papai.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Meu querido amigo, amigo de todos nós

nesta Casa, grande liderança Deputado Sebastião Helvécio, ficamos emocionados

porque, embora não seja uma despedida de separação, sabemos que V. Exa. parte

para uma missão das mais significativas, das mais nobres, para a qual V. Exa. se

preparou de maneira singular. De qualquer forma, fica um aperto no coração, porque

esta Casa Legislativa perde um dos seus parlamentares mais dignos, exemplar no

seu comportamento, na luta pelas causas sociais, e, acima de tudo, intransigente

apenas em um aspecto, ou seja, intransigente em relação a cumprir os princípios

mais humanitários, intransigente em relação a não se dispersar quando o assunto

requeria toda uma conduta exemplar, intransigente na ética, intransigente na defesa

do povo mineiro. No mais, V. Exa. sempre foi um conciliador, o exemplo da disciplina,

da lucidez, da inteligência a serviço do poder público.

Ao chegar a esta Casa, demorei a perceber que V. Exa. é um dos médicos

respeitáveis não só na região onde atua, mas em todo o Estado. E essa demora em

perceber isso foi porque V. Exa. se preparou para ser o homem público de visão

ampla, com um domínio tão perspicaz das questões do direito e da administração

pública, que eu poderia, em uma sequência, dizer que estávamos diante de um
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grande jurista, de um economista exemplar, de um administrador pós-graduado, e, na

verdade, V. Exa. reúne todos esses atributos. É o grande médico, o cidadão

humanista, mas é também hoje um homem preparado no campo do direito, da

administração pública. E foram esses atributos que fizeram com que esta Casa

cedesse um dos melhores quadros que possui para uma Corte que tem, sem dúvida,

uma responsabilidade ímpar, de cuidar para que os gastos públicos, todas as ações

públicas, estejam de acordo com os princípios legais e de acordo com o interesse

público.

Não tenho dúvida de que V. Exa. dará uma contribuição fantástica ao Tribunal de

Contas de Minas Gerais, e, mais que nunca, no momento apropriado. Não que o

Tribunal de Contas não cumpra sua missão e não tenha ali quadros adequados,

porque os tem - sem dúvida nenhuma -, mas num momento em que, cada dia mais, a

sociedade, e com justa razão, cobra por transparência, por dignidade, por um

combate rigoroso à corrupção, cobra pelo fim da impunidade, e V. Exa. me inspira

toda uma capacidade de luta por esses valores éticos e pelo combate a tais

desvirtuamentos, que, em alguns casos, insistem em perpetuar na vida pública. Foi

com muita alegria que pude participar desse momento do Legislativo mineiro, foi com

muita alegria que acompanhei a Casa Legislativa na sua decisão majoritária pelo seu

nome, portanto parabenizo V. Exa. e, ao mesmo tempo, também parabenizo a

Assembleia.

Espero que o Tribunal de Contas possa continuar prestando o serviço relevante que

presta a Minas, agora fortalecido nos seus quadros com sua presença. Sucesso!

Essa é uma carreira nova para um homem vivido, experiente, maduro, mas ainda

com a disposição, com a garra, com a tenacidade de um jovem. Testemunhei isso

nos vários embates que tivemos. Mas não um contra o outro, porque nos nivelamos

muito, nós nos aproximamos muito, até diria que sou seu discípulo, mas com certeza

procurei aprender rápido para sentir-me bem ao seu lado, bem-nivelado com as teses

que V. Exa. defendeu nesta Casa. Sentirei falta da convivência aqui, mas estarei

sempre pronto para unir-me a V. Exa no bom combate pela luta contra a corrupção,

pela luta contra a impunidade e para que o dinheiro público sirva, de fato, aos mais

relevantes interesses públicos. Parabéns e sucesso a V. Exa.!
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O Deputado Sebastião Helvécio* - Agradeço ao Deputado Domingos Sávio. Devo

dizer que sempre foi um privilégio trabalhar na Comissão de Fiscalização Financeira,

sob a sua Presidência, Deputado, e aqui, neste Plenário, sob a sua Liderança.

O Deputado Doutor Viana (em aparte) - Nobre colega Deputado Sebastião

Helvécio, realmente é importante para todos nós participar dessa sua mudança. V.

Exa. vai continuar um homem a serviço do interesse público, porém agora em nova

missão, novamente eleito. Sabemos que os eleitos merecem o respeito, já que são

muitos os escolhidos, mas poucos os eleitos. Estamos, em espírito, unidos, pedindo

ao Divino Espírito Santo que o ilumine cada vez mais nessa missão que V. Exa. vai

iniciar a partir de amanhã. Que V. Exa. continue, como sempre, a cumprir bem os

seus deveres, as suas obrigações, em todos os setores, seja na vida particular, seja

na vida profissional, seja na vida política missionária, porque considero a política,

para nós, como uma missão, mesmo neste desdobramento político, ainda dentro da

política, nesta missão nova de Conselheiro do Tribunal de Contas.

Então, desejamos muita luz, muita paz, muita tranquilidade nas suas decisões, nos

seus julgamentos, nas suas atitudes. Que V. Exa. esteja, mais uma vez e sempre,

iluminado e acompanhado pela luz do Divino Espírito Santo! Desejo-lhe muitas

felicidades, muito sucesso na nova caminhada.

O Deputado Carlin Moura (em aparte)* - Ilustre Deputado Sebastião Helvécio,

Conselheiro eleito do Tribunal de Contas, futuramente empossado, quero, em nome

do PCdoB, externar publicamente que V. Exa., durante anos a fio, muito contribuiu

com este Parlamento. V. Exa., sem dúvida nenhuma, é um Deputado que nos

orgulha, pelo serviço prestado ao bem público. Desde a época da Constituinte

mineira, V. Exa. sempre defendeu o planejamento público, defendeu o controle

público do poder, inserindo instrumentos fundamentais na Constituição mineira,

como, por exemplo, o Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -, o Plano

Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI -, com a visão do planejamento e

especialmente com a visão de que a sociedade civil deve, permanentemente, fazer o

controle público dos órgãos do poder.

V. Exa. sempre atuou como um democrata no sentido mais universal da palavra,

uma pessoa que respeita opiniões divergentes, que defende os valores e os
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princípios fundamentais da democracia, como um grande parlamentar. Temos

convicção, Deputado Sebastião Helvécio, de que, participando do Tribunal de Contas

de Minas Gerais, V. Exa. dará continuação a esse grande serviço público que sempre

prestou aqui na Casa Legislativa.

Apesar de perder um colega Deputado, continuamos a ter um homem público

digno, no exercício da função pública, no Tribunal de Contas. Portanto, externo a V.

Exa., em nome do PCdoB, votos de pleno êxito. Felicidades. Que V. Exa. cumpra um

papel fundamental no Tribunal de Contas levando novos ares, novas concepções,

novos valores, fazendo com que o Tribunal, cada dia mais, se aproxime da

sociedade, tenha uma visão pedagógica e possibilite que o cidadão, homens e

mulheres comuns, também tenham acesso ao controle das contas públicas dos

nossos Prefeitos, das nossas Câmaras, do Tribunal de Justiça, da Assembleia, do

governo do Estado; enfim, que o Tribunal seja instrumento para o povo fazer o

controle das contas, o controle público das contas públicas.

O princípio da publicidade é um princípio fundamental da democracia. Temos a

plena convicção de que V. Exa. honrará, como sempre fez, essa sua função. Desejo

muitas felicidades e que Deus o ilumine nessa nova empreitada.

O Deputado Sebastião Helvécio* - Agradeço muito ao Deputado Carlin Moura e

reafirmo, mais uma vez, meu compromisso não apenas com o planejamento, mas

sobretudo e principalmente, neste instante, com o controle. Estaremos no Tribunal de

Contas devotados de corpo e alma à melhora do controle externo, especificamente.

Que esse controle externo possa redundar em políticas públicas mais eficientes e

eficazes para o nosso povo.

O Deputado Sávio Souza Cruz (em aparte)* - Caro Deputado Sebastião Helvécio,

confesso que foi por acaso - ou, para quem crê em Deus, como eu, quem sabe foi um

mandamento divino - que eu entrei aqui no Plenário, pois não sabia do

pronunciamento de despedida que hoje V. Exa. fez, com o brilhantismo de sempre.

Vim aqui porque estava inscrito para usar a palavra, mas estou absolutamente certo

de que dedicar o tempo dos oradores à sua fala foi a melhor solução que a

Assembleia encontrou, até porque o tema que me traria à tribuna poderá ser tratado

amanhã. Trata-se da instalação da Frente Parlamentar em Defesa do Serviço
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Público, que ocorrerá amanhã, da qual, se não me engano, V. Exa. foi também

signatário. Creio que teremos oportunidade de inaugurar uma discussão sobre

serviço público estadual e até para essa discussão será também alentador saber da

sua presença, a partir de agora, no Tribunal de Contas do Estado.

Deixo aqui o testemunho de que sempre fui, além de seu colega, seu companheiro,

um admirador do seu talento, da sua cultura, da sua capacidade intelectual, do seu

padrão de correição como homem público. Tenho certeza de que leva todas essas

virtudes agregadas à sua larga experiência de vida pública como Conselheiro, antigo

Ministro do Tribunal de Contas do Estado. Para mim, esse é um dos momentos dos

quais me alegra participar, por vê-lo não a deixar de ser nosso colega, mas a

continuar, por muitos e longos anos ainda, prestando o mesmo inestimável serviço

que à causa pública, nessa sua longa e honrada carreira. Muito obrigado.

O Deputado Wander Borges (em aparte)* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, colega Sebastião Helvécio, futuro chefe deste parlamentar que vos fala.

Afinal, como funcionário do Tribunal de Contas - licenciado, enquanto exerço o

mandato de Deputado -, tenho a honra receber V. Exa., a partir da próxima semana,

para fazer parte dessa Corte. Considerando-se tudo o que conversamos, estou certo

de que o Tribunal de Contas faz uma bela aquisição. Manifesto minha gratidão por ter

convivido com V. Exa., que exerceu vários mandatos nesta Assembleia Legislativa,

onde demonstrou experiência e jeito peculiar de ser. Além dessa gratidão, tenho um

pouco de esperança no que se refere à Corte de Contas, onde muitas coisas já têm

mudado. Recentemente, falei com o nosso colega, ex-Deputado Wanderley Ávila,

sobre o seu trabalho. Para se ter uma idéia, só na Taquigrafia havia quase 4 mil

processos, mas esse número já baixou para 300. A situação está evoluindo.

Somos municipalistas. Fui Prefeito de Sabará e vejo aqui o Doutor Rinaldo, que foi

Vice-Prefeito de Divinópolis, e Getúlio Neiva, que foi Prefeito de Teófilo Otôni. Qual é

a nossa grande esperança? Esperamos que o Tribunal torne-se capaz de avaliar as

contas dos ordenadores de despesa em tempo inferior ao que se gasta atualmente.

Como V. Exa. sabe, às vezes a pessoa deixa o mandato, mas responde pela

avaliação das contas da Prefeitura, da Câmara ou de outros órgãos do Estado, como

autarquias e sociedades de economia mista, 10, 12 ou 15 anos depois. Há também a
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condicionante, segundo a qual mudam-se as gestões, as pessoas, mas a questão

institucional prevalece. Esperamos que o Tribunal, contando com a experiência de V.

Exa. e de outros que já estão por lá, dê esse salto de qualidade e possa ser o

orientador dos Municípios, sobretudo daqueles mais distantes da Capital e menos

aparelhados do ponto de vista técnico.

Municípios maiores têm toda a condição de buscar no mercado, às vezes a preço

de ouro, profissionais do melhor calibre. Entretanto uma cidade distante daqui 500km,

600km realmente é carecedora disso, e, muitas vezes, vemos a punição ao gestor

não pelo desvio de conduta, mas pelo erro formal de sua gestão administrativa.

Esse trabalho que V. Exa. tem pela frente é o trabalho de capacitar o Tribunal, para

que ele passe a regionalizar suas ações de capacitação dos servidores. Imaginem as

implicações de trazer um servidor que está a 700km de Belo Horizonte para fazer um

curso aqui. Faremos cursos em Montes Claros, Teófilo Otôni e Valadares. Enfim,

vamos nos organizar melhor para que o dinheiro público seja aplicado a bem da

sociedade, para que os erros sejam os menores possíveis e para que o nível de

produtividade seja melhor.

Fico feliz que V. Exa. esteja indo para aquela Casa. Sem desmerecer ninguém,

considerando-se os últimos anos V. Exa. é, com certeza, uma das melhores

aquisições do Tribunal. Conte conosco, pois estaremos junto aos servidores. No ano

que vem, haverá eleição, e o futuro a Deus pertence. Se eu tiver de voltar para o

Tribunal, pode ter certeza de que serei seu funcionário exemplar, como Inspetor

daquela Corte de Contas. Que Deus o abençoe e lhe dê muita saúde, vitalidade,

paciência e determinação, que é do que homens públicos precisam. Parabéns,

Sebastião.

O Deputado Sebastião Helvécio* - Agradeço muitíssimo as palavras do Deputado

Wander Borges e gostaria de terminar esta minha intervenção renovando, mais uma

vez, o convite a toda a Casa para que amanhã, às 17 horas, estejamos juntos no

Plenário do Tribunal de Contas, para a nossa posse. Ficaria muito feliz, no instante

em que iniciaremos nossos trabalhos, de contar, mais uma vez, com a solidariedade

de todos os colegas. De todos vocês, vou-me despedir de maneira muito fraterna e

otimista: até breve.
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O Sr. Presidente (Deputado Weliton Prado)* - Até breve. Em nome de toda

Assembleia Legislativa, desejamos sucesso ao Conselheiro do Tribunal de Contas,

Sebastião Helvécio. Tenho certeza que será uma perda para o Parlamento mineiro,

mas grande aquisição para o Tribunal de Contas do Estado. Parabéns, Conselheiro,

Deputado Sebastião Helvécio. Deputado Sebastião Helvécio, antes de V. Exa.

terminar seu pronunciamento e passarmos à 2ª Parte, não poderia deixar de fazer

uma constatação. Ouvindo todos os Deputados por todo o tempo em que

convivemos, chegamos à conclusão de que, antes de mais nada, V. Exa. é um

grande visionário. Antes mesmo de ser eleito Conselheiro do Tribunal de Contas, já

exercia a função de conselheiro dos Deputados desta Casa. Essa é uma constatação

de todos nós, Deputados. É com imensa alegria que nos despedimos de V. Exa.

como parlamentar da Casa. Tenho certeza de que V. Exa., agora como Conselheiro,

dará uma contribuição enorme à população de Minas Gerais, com toda a sua

sabedoria, sua forma e paciência de entender e escutar o ser humano. Isso é

fundamental.

Antes de mais nada, quero que saiba que sua eleição representou a vontade de

cada Deputado; foi a vontade do Parlamento mineiro, pois não houve interferência do

Executivo, e isso foi uma alegria enorme para a Casa. Muitos dizem que é questão de

sorte ou azar, mas penso que isso apenas o tempo dirá. O que existe é preparação e

oportunidade. Foi muita justa a eleição de V. Exa., que estava bem preparado e muito

se dedicou a isso. Sem dúvida nenhuma, dos 77 Deputados, V. Exa. era o que estava

mais preparado. Realmente, a Casa fez justiça votando em V. Exa. Deixo meu abraço

e digo que foi uma grande alegria conviver com V. Exa. aqui. Desejo-lhe muito

sucesso, assim como ao Fluminense. Vamos ver se ele consegue sair dessa situação

ou, pelo menos, ser campeão da Segunda Divisão no ano que vem.

O Deputado Sebastião Helvécio* - Agradeço ao Deputado Weliton Prado. Dessas

coincidências divinas, Weliton, duas coisas me marcam muito. Em primeiro lugar,

destaco sua garra, essa coisa maravilhosa da juventude e que V. Exa. expressa com

muita propriedade. Sempre que o vejo fazendo suas movimentações, recordo-me do

entusiasmo com que trabalhei na Constituinte. É uma coisa maravilhosa, como

comentava Charles Chaplin, que em um soneto maravilhoso, fala com muita
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propriedade. “Não adianta lamentar se em outros a vida pode renascer”. Tenha

certeza de que seu espírito bravio faz para nós, que percorremos esse caminho por

mais de 20 anos, renascer essa esperança. Como dizia, a coincidência a que me

referi é dupla. A primeira é que, no dia em que foi feita a leitura, nesta Casa, da

abertura da vaga para o Tribunal de Contas, V. Exa. presidia a reunião. Hoje, neste

momento final da minha passagem pelo Parlamento, tenho também o privilégio de vê-

lo presidir a nossa reunião. Terminando essa fase de coincidências, esteja certo de

que sempre irei guardá-lo no meu coração. Quando entrei neste Plenário no dia da

votação, V. Exa., com olhos alegres e brilhantes, disse-me: “Sebastião, pelo que

percebo, a vitória é nossa”. Sinto-me muito feliz por ter dividido, no Parlamento

mineiro, momentos alegres e, ao mesmo tempo, democráticos com um jovem que

certamente encarna o sentimento de indignação e de participação da vida. Que Deus

o proteja sempre!

* - 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, de requerimentos e de

indicações. 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 4.633/2009, das

Comissões de Participação Popular e de Transporte; 4.634 a 4.636/2009, da

Comissão de Educação; e 4.637 e 4.638/2009, da Comissão de Política

Agropecuária. 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 pelos Deputados Eros Biondini, informando sua desfiliação do Partido
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Humanista da Solidariedade - PHS (Ciente. Publique-se); e Sebastião Helvécio, cujo

teor foi publicado na edição anterior.

Questão de Ordem

O Deputado Célio Moreira - Obrigado, Presidente. Na oportunidade, estava inscrito

para falar da tribuna e serei breve. Cumprimento os Deputados e as Deputadas.

Justiça seja feita, Sr. Presidente: devemos admitir o avanço deste país em vários

setores, principalmente na economia. Poderíamos, sem exagero, dizer que o Brasil

respira ares de anos dourados. O que justificaria, então, a má vontade explícita do

governo com nossos aposentados e pensionistas? Eles incomodam? Deveriam, como

os judeus, ser eliminados do solo desta mãe gentil? O Presidente Lula e sua equipe

econômica relutam em conceder os reajustes previstos na Lei nº 01/2007, que

garante às aposentadorias os mesmos percentuais de ajuste do salário mínimo, e

batem o pé no que diz respeito ao fim do fator previdenciário. E, pior, tratam os

aposentados e os pensionistas e todos os brasileiros que um dia dependerão da

misericórdia previdenciária como retardados mentais. No dia 8 deste mês, um grupo

de aposentados e pensionistas promoveu manifestação na Câmara dos Deputados

para agilizar a votação de projetos que garantem melhorias às duas categorias.

Foram recebidos pelo Deputado Michel Temer, Presidente, que se limitou a dizer que

mandou continuar as negociações com o governo. Ora, todos sabemos que há, na

verdade, uma conspiração contra os anseios dos aposentados de recomporem seus

benefícios e de voltarem a ter sua capacidade financeira perdida. Os manifestantes

eram integrantes de entidades contrárias ao acordo fechado entre o governo e

algumas centrais sindicais no final de agosto. Tal acordo é danoso e não acrescenta

nada aos aposentados e pensionistas; é um engodo manipulado pela equipe do

governo com o aval de sindicalistas, que, na verdade, não representam essa

categoria. O enganoso acordo busca apenas impedir a tramitação dos projetos que,

de fato, devolveriam a dignidade aos aposentados e pensionistas. Um acordo que

prevê o aumento real em 2010 e 2011 para aqueles que recebem benefícios acima

do salário mínimo, ou seja, para cerca de 8.200.000 aposentados. O reajuste deverá

ser de 6%. A negociação incluiu ainda uma alternativa ao fator previdenciário, o

chamado fator 95/85, que soma o tempo de contribuição à idade: 85 no caso das
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mulheres e 95 para os homens. Para começar a valer, as propostas acordadas

devem ser aprovadas pelo Congresso. Elas devem fazer parte de um substitutivo que

será votado antes das propostas apontadas pelos manifestantes nesta terça-feira, de

acordo com a previsão do Senador Paulo Paim, que participou da reunião dos

aposentados com o presidente da Câmara. Se este substitutivo for derrotado, serão

então votados os projetos. Entre as entidades sindicais que não concordam com a

negociata com o governo está a Confederação Brasileira de Aposentados e

Pensionistas - Copab -, que encabeça a luta dos que querem a votação dos projetos,

instrumentos de uma luta que começou há anos. Estou concluindo, Sr. Presidente. É

preciso que continuemos mobilizados neste país. É necessário que homens e

mulheres com idade acima de 70 anos e aposentados e pensionistas votem

pensando não apenas neles, mas em seus filhos e netos que um dia serão também

dependentes da seguridade social. Precisamos agir até que o governo perceba que

aposentadoria não significa morte. As pessoas estão vivas, precisam se alimentar, de

remédios, manter um teto e de alguém que tome conta delas. Além disso,

representam um segmento que pode oferecer emprego e faz parte do mercado de

consumo. Fique alerta, Presidente Lula! Este país há de cobrar o preço de sua

indiferença, de seu jogo mesquinho contra essa maioria composta de idosos, que

ajudou a criar a massa de recursos e riquezas que hoje você manipula, na maioria

das vezes, em favor de sua própria imagem. Quero encerrar, convocando a todos os

aposentados, pensionistas e aqueles acima de 70 anos para comparecerem às urnas

e darem resposta a essa equipe econômica do governo que não faz nada pelos

aposentados e pensionistas.

O Sr. Presidente (Deputado Paulo Guedes) - A Presidência verifica, de plano, que

não há quórum para votação, mas que há para a continuação dos trabalhos. 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, antes de abordar o assunto que me traz

a esta tribuna, enquanto Líder do PT, não posso omitir-me em lembrar ao nobre

colega Célio Moreira que foi o próprio Fernando Henrique quem desvinculou esse
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reajuste dos aposentados, impedindo a atualização anual de seus salários. Às vezes

é difícil resolver um problema. Mas o próprio Deputado do PT, Paulo Paim, vem

lutando por isso.

Na verdade, o governo, como Deputado consórcio e vicentino que é, precisa

conversar mais com os vicentinos para perceber que os pobres estão tendo vez neste

país. Aliás, os vicentinos vêm atualizando sua função, porque hoje o pobre tem

alimento em quantidade, qualidade e regularidade.

Nobre colega Célio Moreira, do PSDB, partido do Governador, em Minas Gerais há

uma grande injustiça em relação aos aposentados. Temos milhares de servidores do

Estado cujo piso salarial está em torno de R$330,00 e R$340,00. Posso mostrar a V.

Exa. o contracheque de inúmeros servidores da saúde, da educação e da defesa

social. Quando eles se aposentam, o salário, que já é péssimo, cai mais ainda.

Justamente quando mais precisam de renda, devido aos gastos com saúde, e

justamente quando mais têm tempo para viajar, não têm recursos. Quero ainda dizer

que, só na educação, há mais de 100 mil servidores sem receber o piso salarial. O

governo federal estipula o piso salarial de R$950,00, e só três Estados não o

assumiram, incluindo Minas Gerais.

O Deputado Célio Moreira (em aparte) - Deputado Padre João, concordo com V.

Exa., que é testemunha de que, na Comissão de Educação, este parlamentar

solicitou audiência pública para discutir a situação dos aposentados, principalmente

das Diretoras da educação. Estiveram aqui os representantes da Secretaria de

Educação, e já há outro requerimento, porque essa negociação não andou. Estamos

lutando não só pelas Diretoras das escolas, mas também pelo pessoal do Ipsemg,

cuja situação acho também necessário rever. Mas V. Exa. fala sobre os aposentados

e os pensionistas, dizendo que isso ocorreu na época de Fernando Henrique. Não

temos de voltar atrás. Um erro não justifica o outro. Naquela época, foi preciso

apresentar esse projeto, e agora não é preciso mais. Num momento de arrocho, foi

instituído o fator previdenciário, mas agora não se justifica haver fator previdenciário.

Não adianta justificar um erro com outro. É preciso colocar a mão na massa e tratar

realmente com dignidade os aposentados e os pensionistas. Quem dirige hoje o País

e dá ordem é o Presidente Lula, e ele está empurrando os aposentados e os
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pensionistas com a barriga. Na Câmara dos Deputados, prometeram que a matéria

que iria para votação seria o veto do governo, e até hoje nada. Portanto, estamos

vendo que estão jogando para lá o aposentado. Quero dizer, mais uma vez, que

aposentado vota e dará a resposta, no ano que vem, ao governo, que está com a

caneta e a decisão para resolver o problema.

O Deputado Padre João* - Não estou negando o mérito dos aposentados, mas é

mais difícil consertar erros do passado, sobretudo desses 500 anos.

O Deputado Célio Moreira (em aparte)* - Mas o Presidente está tranquilo; ele tem

equipe para isso e condições de fazê-lo.

O Deputado Padre João* - Venho a esta tribuna para destacar isso e agradecer a

muitas pessoas: à associação de populares de Ouro Branco, denominada Guardiães

da Serra de Ouro Branco, ao Prefeito Municipal Pe. Rogério, à Alice, à Valéria, aos

Vereadores de Ouro Branco, ao Prefeito, aos Vereadores de Ouro Preto e aos

servidores desta Casa.

Há bastante tempo, estamos numa batalha para garantir a preservação da Serra de

Ouro Branco. Lá, Sr. Presidente, havia projeto para a construção de um condomínio.

O platô da serra, belíssimo, é o marco zero da Serra do Espinhaço, que envolve o

território de Ouro Branco e Ouro Preto. Vários estudos da Serra mostram que temos

espécies endêmicas, sejam vegetais, sejam animais, além de a Serra ser

considerada de rara beleza. Tantas outras características definem e criam condições

para ela ser um parque estadual, além de ser área de recarga importante para a

população de Ouro Branco e de Ouro Preto. Também há atividade econômica,

porque temos uma siderúrgica que depende da água. Nessa batalha, havia até

lideranças políticas contrárias à criação do parque.

Estivemos em audiências públicas realizadas nesta Casa e em outras também

promovidas pela Assembleia, seja em Ouro Branco, seja em Ouro Preto. Agora quero

estender meu agradecimento ao Secretário José Carlos Carvalho e ao Governador

Aécio, por terem assinado ontem o Decreto nº 45.180, que cria o Parque Estadual

Serra de Ouro Branco e Ouro Preto, o qual foi publicado precisamente hoje; e o

Decreto nº 45.179, que cria o Monumento Natural Estadual de Itatiaia. Essa

classificação, “monumento”, permite às famílias estarem na área desde que haja ali
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um plano de manejo.

Houve consulta pública precisamente no dia 4 de junho em Ouro Branco. Muito me

estranhou que, justamente nessa consulta pública, que contou com mais de 300

pessoas, houvesse apenas algumas lideranças do PV - aliás, é bom fazermos justiça

e dizer que eram lideranças do PV local -, as quais foram contrárias à criação do

parque, porque queriam o condomínio. O que seria um condomínio no alto da serra?

Para quem não conhece a serra, é bom que se diga que ela é belíssima; há

cachoeiras. Na verdade, ela é um lugar quase público. Quando um ouro-branquense

recebe um parente, ele faz questão de levá-lo a esse lugar para uma visita. Há como

ir com veículo até o alto, e a vista é belíssima - aliás, avista-se Ouro Branco como um

todo e, à noite, pode-se enxergar a iluminação das cidades vizinhas. É um lugar muito

frequentado, para onde muitos vão em todos os finais de semana, assim como para

as cachoeiras.

Como disse, alguns foram contrários à criação do parque. No dia 9 de junho, houve

a consulta pública na Chapada, em Ouro Preto, e, no dia 10 de junho, em Ouro Preto.

Ontem, dia 21 de setembro, foi o Dia da Árvore. Quem ganha o presente é todo o

planeta e, de modo muito especial, a comunidade de Ouro Branco e de Ouro Preto.

Possuir um parque estadual é ter a garantia de que não teremos ali empreendimentos

econômicos. Além disso, significa dar um basta nisso, porque, mesmo com os

estudos elaborados, todos temíamos. Quantas vezes o poder econômico atropela

tudo!

Não posso deixar de reconhecer o trabalho importante da Gerdau, contratando para

fazer o serviço o Terra Brasilis, que elaborou e nos apresentou todo esse estudo

detalhadamente, até mesmo a proposta de demarcação da área, com características

bastante precisas. Além disso, subsidiou-nos com todo esse trabalho, a fim de

lutarmos pela criação do parque. Portanto, agradeço à Gerdau, assim como ao Terra

Brasilis.

Também destaco o trabalho de alguns servidores do IEF que se esforçaram e

dedicaram-se muito. Dirigiram o trabalho sem atritos e prestando esclarecimentos aos

moradores, às famílias, que possivelmente seriam desapropriadas, em uma área

onde há também agricultores familiares. Inicialmente teríamos apenas uma categoria:
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o parque estadual. Porém, após vários estudos e conversas com os moradores, criou-

se outra categoria: o monumento natural. Ou seja, depois de muitos debates,

chegamos a duas categorias: o parque estadual e o monumento natural.

Agradeço aos responsáveis pelo estudo realizado: Cândido de Souza Botafogo;

Felipe, biólogo que fez o estudo e depois o refez, quando apareceu outra proposta,

que desvinculava o monumento natural do parque, onde há apenas um corredor; e

Silvério, a quem presto homenagem por sabermos que sua aposentadoria está

aproximando-se. É o último mês dele como servidor do IEF. Agora encerra sua

carreira no instituto e, como grande presente, participa desse estudo. Como o

apóstolo Paulo, ele pode dizer que combateu o bom combate, porque, na verdade, ali

foi um grande combate ao empreendimento econômico. Então, agradecemos ao

Felipe, que é biólogo; ao Silvério, que é engenheiro; ao Cândido de Souza Botafogo,

que é cartógrafo; e à Ana Paula, que fez o serviço de comunicação. Essas foram as

pessoas que se dedicaram, trabalharam muitas vezes, durante toda a semana,

debaixo de sol e chuva, para que o resultado chegasse às mãos do Governador.

Ontem, após o Governador assinar o decreto, ele convidou-me para assiná-lo

também. Desde já agradeço-lhe a gentileza e a oportunidade de participar desse ato.

Esse fato ficará registrado na história da minha vida política como Deputado.

Outras leis foram de nossa iniciativa, como a do resgate das sementes crioulas, a

do Bolsa Aluno e a lei que instala a política das microdestilarias, mas somente essa,

embora seja um decreto, contou com apoio e empenho durante todo o mandato. Para

nós, é motivo de alegria e realização dispor do Parque Estadual da Serra de Ouro

Branco e Ouro Preto e também do Monumento Natural Estadual de Itatiaia, que

compreende uma área de 3.216ha, o que equivale, portanto, a 3.216 campos de

futebol. Trata-se de uma área significativa, que será preservada e de cuja beleza

poderemos desfrutar. O próximo passo será a nomeação de um gerente para o

parque. Contamos com as parcerias da comunidade local, das empresas e da

Prefeitura para assumirmos o compromisso de criarmos a estrutura para o parque,

cuidarmos da sua preservação, permitindo visitas bem orientadas.

Esse parque estadual possui área de 7.520ha. Se somarmos as áreas do parque

estadual e do monumento natural, veremos que são cerca de 11.000ha que serão
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preservados e onde serão garantidas não só espécies animais e vegetais, como

também um certo volume de água, que tende a aumentar. Embora seja uma área de

rara beleza, constatamos que já vinha sendo degradada a cada ano pela criação de

bovinos e equinos e pelo fogo. Então, essa é a nossa expectativa: a grande

preservação. Obrigado por essa conquista. Parabéns ao povo de Ouro Branco e à

comunidade ouro-pretana por mais essa conquista. Teremos várias unidades de

conservação ligando Ouro Branco a Ouro Preto. Essa é a nossa grande contribuição

com o planeta. Parabéns ao IEF, à Secretaria de Meio Ambiente e ao povo, que tanto

lutou, com milhares e milhares de assinaturas, contra a construção do condomínio

que iria beneficiar apenas alguns. Seria um condomínio luxuoso, lá em cima, na

serra. Então, com a assinatura desse decreto ontem e com sua publicação, deu-se

um fim a esse empreendimento, garantindo-se a preservação da serra para todos os

que a visitam. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Getúlio Neiva) - 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 Paulo Guedes. A Presidência defere

o requerimento e fixa ao orador o prazo de 20 minutos. Com a palavra, o Deputado

Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes*- Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

público presente nas galerias, mineiros que nos assistem pela TV Assembleia em

várias cidades de Minas Gerais. Retorno a esta tribuna, Sr. Presidente, Deputado

Getúlio Neiva, para continuarmos a luta em defesa do Norte de Minas e dos

produtores rurais de todo o nosso Estado, que vêm sendo, nos últimos anos,

perseguidos por uma política ambiental inadequada e inoperante, que dificulta os

empreendimentos agrícolas e diminui a oferta de empregos na nossa região e em

várias regiões do Estado. Nos últimos 60 dias, temos ocupado esta tribuna

semanalmente para denunciar os abusos cometidos por integrantes do IEF no Norte

de Minas e em vários cantos deste Estado, especialmente no Projeto Jaíba. Apesar

de existir ali uma grande área de reserva, 70.000ha - quase 200.000ha de reserva se

somarmos as APPs e as outras reservas da região -, os produtores sentiam-se
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totalmente enganados pelo governo, porque compraram dele aquelas terras por um

preço alto, em torno de R$5.000,00 o hectare, e, de uma hora para a outra, foram

surpreendidos com multas exorbitantes, como as publicadas na semana passada no

jornal “O Tempo”. Um produtor que adquiriu um lote de 34ha por R$80.000,00 foi

multado por R$1.700.000,00, quase 20 vezes o valor da propriedade. Denunciamos

desta tribuna vários abusos como esse. Ontem, para nossa alegria, o governo do

Estado tomou a primeira medida, publicando um decreto que declara de utilidade

pública e de interesse social para fins de uso sustentável as obras de infraestrutura e

atividades integrantes do Projeto Jaíba em suas etapas de 1 a 4. Diz o decreto: “O

Governador do Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe confere o

inciso VII do art. 90, da Constituição do Estado, e tendo em vista o disposto na Lei

Federal 11.428, de 22/12/2006, decreta: Ficam declaradas de utilidade pública e de

interesse social para fins de uso sustentável as obras de infraestrutura e atividades

integrantes do Projeto Jaíba, em suas etapas 1, 2, 3 e 4, localizadas nos Municípios

de Matias Cardoso e Jaíba. Parágrafo único - Para fins deste decreto, o perímetro do

projeto de irrigação do Jaíba, referente às etapas 1 e 2 já implantadas e às etapas 3 e

4 a serem implantadas, corresponde à descrição contida no anexo. Art. 2º - As obras

de infraestrutura e atividades integrantes do projeto de irrigação do Jaíba, de que

trata o art. 1º, destinam-se, primeiro, a promover o desenvolvimento socioeconômico

do Distrito Agroindustrial do Jaíba mediante práticas agrícolas que assegurem a

conservação do solo e da água; promover a distribuição do uso racional das terras

irrigadas mediante assentamento de pequenos, médios e grandes empreendimentos

agrícolas e agroindustriais; elevar a produção e a produtividade do Jaíba na área do

projeto e sobretudo a renda e o bem-estar dos produtores nela assentados; incentivar

a expansão da produção agroindustrial na região; promover a construção e a

manutenção de infra-estrutura, econômica e social na área do projeto. Art. 3º - Os

empreendimentos e atividades de irrigação instalados e a serem instalados dentro do

perímetro do Projeto Jaíba deverão adotar tecnologias poupadoras de recursos

hídricos, visando ao menor consumo de água por área cultivada. Art. 4º - A

demarcação das reservas legais das áreas integrantes das etapas 3 e 4 do projeto de

irrigação do Jaíba será procedida de modo a dar continuidade aos corredores
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ecológicos da etapa 2. Art. 5º - Esse decreto opera seus efeitos, especialmente as

leis e decretos que declaram de interesse comum e de preservação permanente e

imunes de corte espécies da flora protegida no Estado de Minas Gerais. Art. 6º - Esse

decreto entra em vigor na data de sua publicação. Palácio da Liberdade, Belo

Horizonte, 21/9/2009. Aécio Neves, Governador do Estado; Danilo de Castro, Renata

Maria Paes de Vilhena, Gilman Viana Rodrigues, José Carlos de Carvalho.”

Digo para os produtores do Jaíba: enfim, o Governador começou a nos escutar!

Mas isso ainda é pouco, porque não é só no Projeto Jaíba que estamos tendo

problemas gravíssimos, mas em todo o Norte de Minas. Porém valeu a luta de parte

da imprensa, liderada pelo jornal “O Tempo”, que denunciou os absurdos cometidos

na nossa região. Valeu a luta da Associação dos Imigrantes do Norte de Minas, da

sociedade rural de Montes Claros, dos produtores do Projeto Jaíba e de todos os

sindicatos e produtores do Norte de Minas Gerais. É preciso, Sr. Governador, que

esse decreto também seja estendido, que sejam declarados de utilidade pública todos

os assentamentos de reforma agrária já regularizados na nossa região. É preciso que

V. Exa. também tome providências com o que o IEF vem fazendo com as outras

regiões do Estado, com os outros produtores que estão fora do Projeto Jaíba. A

nossa luta ganha força a cada dia. Ainda ontem participei de uma reunião na

Sociedade Rural de Montes Claros, com a participação de mais de 18 sindicatos de

produtores rurais da região. Todos estão imbuídos numa luta que, a partir deste

momento, se torna um enfrentamento. Um enfrentamento para dizer que naquela

região tem gente, que as pessoas precisam ser respeitadas; que é preciso dar um

chega, um basta ao saco de maldades. O governo coloca tudo de ruim para ser

experimentado na região mais pobre de Minas Gerais. É assim com os taxistas; é

assim com os produtores rurais; é assim com a indústria da multa ali instalada,

tirando de quem não tem para encher os cofres de quem tem muito; é assim com a

distribuição do ICMS. É uma vergonha para Minas Gerais, onde apenas uma cidade

da Região Metropolitana de Belo Horizonte arrecada mais ICMS do que quatro

regiões do Estado juntas - Norte, Jequitinhonha, Mucuri e o Noroeste. Sou contra

essas desigualdades. Utilizamos esta tribuna para dizer que o Estado precisa ser

revisto, que o Governador precisa governar para todos, e não apenas para poucos. A
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mesma legislação ambiental que deveria ser aplicada em todo o Estado é aplicada de

forma conveniente. O Triângulo Mineiro desmatou tudo. O agronegócio lá está

“bombando”, gerando emprego e riqueza para toda a região. Em contrapartida, o

Norte de Minas, que preservou, que tem 56% de cobertura vegetal, deveria ser

premiado pelo governo. Por ali está instalado o pulmão do Estado. O governo deveria

incentivar, aprovar, por exemplo, o meu projeto que se encontra nesta Casa, do

Ecocrédito, para pagar, sim, a quem está preservando. Se o governo quer preservar,

quer fazer do Norte de Minas uma grande reserva legal, que pague aos nossos

produtores, que indenize a nossa gente. Não é justo usurpar o direito adquirido das

pessoas que lutaram a vida inteira para comprar a sua terra, para criar seus filhos e

que estão sendo expulsas por uma legislação ambiental inadequada, inaceitável; e

ainda por um aparato nunca visto antes na história desse Estado, um aparato de

repressão, de multa.

E aí pergunto: onde fica a consciência ambiental? Para onde está indo o dinheiro

das multas? Por que o IEF, a Secretaria de Meio Ambiente - são sete órgãos de meio

ambiente do Estado - não utilizam todo esse aparato para fazer educação ambiental,

para orientar os nossos produtores a utilizar corretamente o solo? Neste Estado,

quem mais quer preservar o meio ambiente são os produtores rurais. Quem mais

precisa do meio ambiente preservado são os produtores rurais.

Mas, em vez de incentivar os produtores a preservar, estão escorraçando-os de

suas propriedades. Não é assim que se faz política, Sr. Governador. A política deve

ser diferenciada. Não cabe mais o xiismo instalado na Secretaria de Meio Ambiente,

liderado pelo Secretário José Carlos Carvalho, xiita de carteirinha, que não entende

nada de produção rural e só conhece meio ambiente nos livros e nas cartilhas. Ele

não sabe lidar com a dificuldade que o produtor rural da nossa região vive no dia a

dia. É por isso, Sr. José Carlos Carvalho, que o melhor negócio que V. Exa. poderia

fazer era demitir-se, entregar o cargo. Está passando da hora de V. Exa. fazê-lo.

Precisamos disso. Só a demissão dos Diretores do IEF não é suficiente, e nossa

região continuará vigilante e atenta. Não aceitaremos perder todas as propriedades

do Norte de Minas. É isto o que a legislação quer: escorraçar as pessoas. Já pensou,

Deputado Getúlio Neiva, na situação de um proprietário que comprou uma fazenda de
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1.000ha, mas ainda não utilizou praticamente nada dela, e sonhava colocar um

empreendimento ali? No entanto, essa fazenda não vale mais nada! Não pode ser

vendida. Ele não pode fazer mais nada porque a legislação está aí e o impede.

Estranhei demais este boletim apócrifo do governo. Pensei que o Governador e a

Secretaria de Meio Ambiente, quando fossem rebater aqui as críticas, as verdades

ditas por este parlamentar e por várias Lideranças do Norte de Minas, fizessem-no

com mais determinação, clareza e coragem, e não fazendo um jornal deste tamanho,

colorido e bonito, tirando a responsabilidade do governo do Estado e culpando aqui o

governo federal pelo que está acontecendo no Estado. A Secretaria de Meio

Ambiente deveria assumir que fez este jornal, porque todos lá, no Norte de Minas,

sabem que as caminhonetes do IEF estão abarrotadas dele, distribuindo-o na região,

por meio dos funcionários do IEF - essa é uma grave denúncia. Escrevem ainda no

jornal: “Movimento em defesa do Norte de Minas”. Vocês estão defendendo o quê? A

falência da nossa região? Gastar dinheiro do Estado para fazer um jornal deste

tamanho, para tentar convencer as pessoas que vocês estão prejudicando? É muita

cara de pau! Deveriam assumir isso, assinar. A Secretaria deveria dizer que fez isto,

que seus funcionários estão distribuindo este jornal no Norte de Minas, e que o

distribuíram em Jaíba, na semana passada. Deveriam colocar aqui: “Secretaria de

Meio Ambiente”. Deveria haver um responsável pelo jornal, ou será que há mesmo

caixa dois, como suspeitamos, nessa Secretaria, para fazer jornais dessa natureza e

não assumir? Com a palavra, o Sr. José Carlos Carvalho para que responda sobre

essa irresponsabilidade, essa farra com dinheiro público. É por isso, Sr. Secretário,

que está mais do que na hora de V. Exa. entregar o cargo ou, então, de o Governador

Aécio Neves tomar uma atitude e fazer sua exoneração, porque isso é terrorismo

ambiental implantado no Norte de Minas Gerais. Portanto, deixo aqui, mais uma vez,

registrada nossa luta.

Agradeço também - porque não apenas criticamos. Agradecemos o que é correto,

como estou fazendo aqui. Apesar de tardiamente, demoradamente, o Governador

tomou providências em relação ao Projeto Jaíba, pois era absurdo o Governador

mandar vender as terras e depois dizer que o povo não pode plantar. Era absurdo o

governo gastar ali R$1.300.000.000,00 para construir um projeto que não funciona.
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Não funciona por causa da burocracia, dos órgãos do próprio governo, que não se

entendem. A Ruralminas, a Copasa e o IEF não falam a mesma língua. A burocracia

se instalou ali. Ninguém sabe quem manda ou a quem obedecer. São tantos órgãos,

uns dando ordens aos outros, que a gente não sabe mais o que fazer.

Por isso, parabenizo a sociedade rural de Montes Claros, o sindicato dos

produtores rurais da região, os sindicatos de Janaúba, Espinosa, Monte Azul, Manga,

Januária, Salinas, Taiobeiras, Coração de Jesus, Brasília de Minas, São Francisco,

de toda a região, que se encorajaram e estão fazendo a defesa da nossa região, das

propriedades do povo do Norte de Minas que estão sendo usurpadas pelo governo e

pelo xiismo ambiental.

Fica aqui como proposta para não se dizer que a gente apenas critica. Peço ao

Governador que deixe sua base votar o projeto de lei do ecocrédito, de minha autoria.

Já que querem preservar, vamos incentivar, criar um prêmio para o produtor do Norte

de Minas manter as suas matas preservadas. Quem mais quer preservar é o

produtor.

Ninguém pode ser crucificado. Pela política ambiental do Governador Aécio Neves,

todas as pessoas daquela região têm de perder as suas propriedades. É isso o que

está por trás desse xiismo ambiental. Há quase R$500.000.000,00 no Fhidro, que não

investe nada na região. Esses recursos poderiam ser aplicados para recuperar

nossas nascentes, construir barraginhas, colocar água nas comunidades rurais, fazer

reflorestamentos, recuperar nossas matas ciliares e ajudar na educação ambiental

dos produtores. Está na hora de retirar esses R$500.000.000,00 do Fhidro e investir

lá, como fez no início do ano o Governador, que pegou R$50.000.000,00 e colocou

na Secretaria de Obras. Sabemos para onde foram esses recursos. Foram para

atender sua base, fazer obras eleitoreiras. Nada daqueles recursos foi exatamente

para onde deveria, que seria a preservação ambiental, para a qual o Fundo foi criado.

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
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Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Deputados, todos os que nos

acompanham aqui na Casa do povo mineiro e os que nos assistem pela TV

Assembleia; primeiro, é importante destacar que o debate democrático é fundamental

até para aqueles que nos acompanham, temos responsabilidade para com eles.

Portanto, os que nos acompanham precisam estar atentos para a verdade, que deve

pautar o debate democrático.

Às vezes, a verdade incomoda tanto, que desperta algumas afirmações agressivas

e absolutamente infundadas, maldosas, caluniosas e mentirosas. Acabo de ouvir um

ataque dizendo que esse jornal que traz uma série de verdades e de informações

absolutamente claras, nominando as leis, teria sido pago com dinheiro do povo.

Acabou-se de dizer isso aqui.

Eu, como representante do povo, tenho de estar atento - e estou atento. Portanto,

quando se começou a discutir aqui a indústria da multa e a fazer uma condução

absolutamente política para um assunto sério, que é o meio ambiente, um assunto

que precisa ser resolvido, fiquei atento, acompanhando cada movimento e cada ação.

É legítimo que a sociedade se organize. O movimento SOS Norte de Minas organiza-

se e faz os seus manifestos.

Houve a organização de um movimento, liderado pelo Prefeito de Patis, o Valmir,

cujo nome darei com clareza, com nota fiscal e com objetividade. O Prefeito Valmir é

um líder respeitável e que tem dito, aos quatro cantos do Norte de Minas, alto e bom

som, que não admite tentativa de caluniar o Governador Aécio Neves e transferir para

a responsabilidade do governo de Minas aquilo que ele retratou muito bem aqui e que

é manchete no jornal. Isso incomodou a tal ponto, que alguém tentou vir tapar o sol

com a peneira.

Existe a Lei Federal nº 11.428, de 2006, do governo atual, que estabeleceu que a

mata seca é mata atlântica, na cabeça do governo federal, do governo do PT e dos

senhores Ministros do Meio Ambiente.

O Deputado Paulo Guedes* - V. Exa. me permite um aparte?

O Deputado Domingos Sávio - Eu ainda não respondi a V. Exa. Portanto, Sr.

Presidente, o que quero dizer é que existe um movimento em defesa do Norte de
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Minas, a exemplo de quaisquer outros que se organizam da maneira como

entenderem, numa sociedade livre, mas eu estou fazendo mais, já que vim aqui para

dizer quem é um dos líderes que organizou o movimento, por não aceitar esse tipo de

afirmação.

O Deputado Paulo Guedes* - E os carros do IEF?

O Deputado Domingos Sávio - Deputado, eu não lhe concedi um aparte, justamente

porque estou contestando o que V. Exa. acabou de dizer. V. Exa. veio a esta tribuna,

esbravejou, gritou e tentou passar para quem nos está ouvindo uma falácia, uma

informação que não é verdadeira, já que V. Exa. acusou, de maneira grave, injusta e

caluniosa, o governo de Minas, e eu vim prontamente retrucar. Mas eu vou dizer mais

ao povo mineiro, para que ele reflita.

Quando fui procurado pelo nobre Deputado, que me dizia para assinar a CPI da

indústria da multa, eu o lembrei que também sou um produtor rural e que luto contra

essa legislação absurda do governo federal, a qual estabelece uma série de regras

contra o produtor rural, querendo tratá-lo como bandido. Eu lutei para aperfeiçoar a

legislação mineira, e conseguimos aperfeiçoá-la, e agora ela foi sancionada. Aliás,

esse mesmo jornal está mostrando que acabamos de votar essa lei, em Minas

Gerais, em 1º/9/2009. O Governador Aécio Neves regulamentou importantes

medidas, e a Assembleia mineira votou a legislação que regulamenta uma série de

medidas, entre elas a de que o produtor terá 20 anos para regulamentar a sua

situação de ocupação de área de preservação permanente, justamente para evitar

essas multas, muito antes de o Deputado vir com essa conversa de indústria de

multa. Mesmo assim ele veio com a conversa de indústria de multa, e eu disse a ele

que me dissesse, objetivamente, qual era essa multa, de qual empresa e de qual

cidadão. Pedi ainda que me trouxesse as multas, uma que fosse, para saber para que

precisávamos fazer CPI. Estarei pronto ao seu lado, e não tenho dúvidas de que o

Governador Aécio Neves também, para combater qualquer irregularidade. No entanto

o Deputado continuou a insistir com a ideia de indústria de multa no Jaíba. Aliás, ele

acabou de dizer que é um absurdo a indústria de multa existente no Jaíba. Sabemos

que temos um problema sério de multa no Norte de Minas, por causa desse decreto

federal do Presidente Lula. Uma lei federal, depois um decreto do Presidente Lula,
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dizendo que a mata seca do Norte de Minas é mata atlântica. Uma coisa louca,

maluca e absurda, que prejudica o produtor rural. Como estava dizendo, o Deputado

insistiu em que há uma indústria de multa no Jaíba e que ele é um defensor do povo

mineiro e que está aqui combatendo essa indústria de multa.

Fui verificar, Sr. Presidente: no Jaíba há 684 lotes de terra na etapa 2, que está

sendo objeto dessa grande polêmica. Sabe quantos empreendedores, desses 684,

foram multados, porque entenderam que houve, de alguma forma, agressão ao meio

ambiente? Foram multadas 15 propriedades. Gostaria que nenhuma delas tivesse

sido, mas vem aqui e faz um barulho desses. É sabido que, entre esses 15, há

grandes empreendedores, e que alguns desmataram mais de 1.000ha de uma vez,

suprimiram tudo sem autorização ambiental.

Defendo o produtor rural, sou ruralista. Acho que não se pode tratar o produtor rural

como bandido. Mas será que é correto eu vir até aqui e defender um desmatamento

de 1.000ha de terra, sem licença ambiental, sem nenhum tipo de cuidado com o meio

ambiente? Isso significa defender a democracia!? A serviço de quem está essa CPI

da multa!? A serviço de quem, Sr. Deputado, que vem aqui, esbraveja e traz calúnias,

mentiras!? Diz que isso foi financiado com dinheiro do governo de Minas sem

nenhuma preocupação em provar. É hora de parar com esse tipo de bravatas. O seu

Presidente, o Presidente do seu partido, que trata mal os produtores rurais no Brasil

inteiro, depois que ganhou a eleição, disse: “Depois que ganhamos a eleição,

paramos com as bravatas”. Não foi isso o que ele disse, Deputado Getúlio Neiva? Ele

próprio, o Presidente Lula disse isso. Mas aqui em Minas eles ainda não ganharam as

eleições, e o povo mineiro precisa estar atento. Aqui, em Minas, o PT não ganhou o

governo do Estado, e isso incomoda profundamente esses políticos, que querem

mentir para o povo. À custa da mentira, vêm aqui e mentem para a imprensa, para os

jornalistas e para o povo, dizendo: “O governo financiou o jornal”. Ora, o jornal foi

financiado por um movimento. Desde quando a turma do PT é contra movimentos

que se organizam? A história do PT é de, aos quatro cantos, dizer que a sociedade

deve se organizar em movimentos sociais. Um movimento organizado denunciar que

o governo federal é o responsável por toda essa confusão no Norte de Minas é um

fato que incomoda tanto, que um Deputado vem aqui dizer que o jornal foi financiado
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pelo governo do Estado. Sabemos quem financiou, quem pagou; dei o nome aqui. A

imprensa pode verificar; o Sr. Deputado, que veio aqui esbravejar, pode ir lá verificar.

E mentiu.

Querem, mais uma vez, fazer esse jogo político para enganar o povo mineiro. É o

PT santo, todo-poderoso, é o PT que nunca se envolveu em corrupção, que é contra

os xiitas. Ele agora é contra os xiitas, Deputado Getúlio Neiva. A expressão “xiita”, na

área ambiental mineira, foi cunhada para designar a turma do PT, que queria e

sempre quis dirigir as decisões, como se fossem os todo-poderosos. Agora ele vem

aqui chamar o José Carlos Carvalho, que é uma pessoa séria, de xiita. O José Carlos

comete os seus equívocos, sim, como todo ser humano, mas agora vem sendo

agredido e atacado em relação à questão da mata seca, que é protegida por lei

federal.

Agora quero destacar o que estamos fazendo de fato, em vez de ficar

esbravejando, de ocupar o nosso tempo todo para xingar o Presidente Lula. Não farei

isso, primeiro porque entendo que, democraticamente, não é assim que se resolvem

os problemas em uma sociedade. É pela eleição, pelo voto, não é mentindo nem

caluniando, como o Deputado quer fazer. Estou desafiando, porque, quando vem

alguém e mente, há duas possibilidades: calar e consentir ou desafiar. Nesse caso,

devemos desafiá-lo dizendo: “V. Exa. acabou de dizer que foi pago com dinheiro

público. V. Exa. deve saber do que está falando, afinal de contas, V.Exa. é um

Deputado. Ou V. Exa. vem aqui e fala pelos cotovelos o que lhe dá na telha, como se

tivesse a imunidade parlamentar para falar mentira?”. Imunidade parlamentar é para

expressar ideias, e não para falar mentiras. Portanto estou dizendo quem pagou os

jornais. Já vinham fazendo esse tipo de acusações caluniosas na imprensa, e eu

sabia que trariam esse assunto para a tribuna. Fui saber, porque, se fosse o governo,

eu iria me bater contra ele também.

Como lutei para que o governo de Minas e para que o José Carlos Carvalho

entendessem que era hora de mudar o Código Florestal mineiro, passando na frente

do Congresso Nacional, que está parado! O Congresso Nacional, infelizmente, está

subserviente ao Presidente, que, por sua vez, está subserviente ao Ministro Minc. O

Sr. Reinhold Stephanes, Ministro da Agricultura, tem dito, alto e bom som e em todos



____________________________________________________________________________
1123

os cantos, que hoje mais de 70% do território brasileiro está impedido de produzir.

É o Ministro do Presidente Lula quem diz isso. Essa proibição não é determinada

por leis estaduais, até porque não é em Minas que não se pode produzir em 70% da

área, mas em todo o território brasileiro. Isso não se restringe à Amazônia nem ao

Pantanal, onde se poderia admitir essa proibição para se preservar a nossa natureza,

até porque lá ainda não foi ocupado, ainda não há ser humano, não há

desenvolvimento de atividades agrícolas, é uma reserva, um bioma da humanidade.

Mas não se pode admitir a mesma coisa onde o ser humano já está trabalhando e a

agricultura já está implantada. Mas o Presidente Lula, em 2006, faz uma lei pela qual

se diz que a mata seca do Norte de Minas, da Bahia e de outros Estado é mata

atlântica, e assim qualquer produtor está impedido de implantar ali qualquer atividade

produtiva, de suprimir aquela vegetação. Foi o Presidente Lula quem fez isso. Ora, o

Ministro do Presidente diz que está errado, mas o Congresso Nacional não age.

O Congresso Nacional sabe que, em boa parte do território brasileiro, como Minas

Gerais e São Paulo, o produtor já trabalha e já preserva a área de preservação

permanente - APP -, que é sagrada, mesmo, e que temos de preservar: são as beiras

dos córregos e dos rios, são as nascentes. Nesses lugares, temos de incentivar o

produtor a continuar preservando a APP. Mas, pela lei federal, além de preservar a

APP, ele tem de reservar mais 20% para a reserva legal. Acontece que nesses

lugares já foi implantada a agricultura e, assim, é impossível que ele suprima o que

tenha cultivado - o cafezal, por exemplo - para fazer dali a reserva legal. Diante disso,

defendemos que, para efeito do cálculo de reserva legal, seja computada também a

área de APP. Mas o Congresso não vota.

Aqui, na Assembleia, votamos - e fui um dos que participaram ativamente desse

processo, apresentando emendas de minha autoria - para defender o produtor rural e

para acabar com a multa em Minas Gerais. Aí, tomamos uma atitude concreta em

relação à APP que esteja ocupada em Minas Gerais. Se ela estiver ocupada com

uma residência ou com algum tipo de imóvel consolidado, isso é respeito - pode-se

ligar, por exemplo, energia elétrica. Se está ocupada com agricultura, sendo preciso

arar, o que pode prejudicar a nascente ou a beira do córrego, ela será gradativamente

devolvida à condição de área de preservação, substituindo-se a atividade produtiva
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na beira do córrego de forma gradual, de acordo com a capacidade do pequeno

produtor de migrar para outra atividade. O Governador Aécio Neves, sensível a isso,

atendendo à Assembleia, à Faemg e aos sindicatos rurais, regulamentou há pouco

mais de uma semana o prazo de 20 anos, a partir de agora, para que o produtor

mineiro que ocupa uma APP possa migrar para outra área, deixando que a beira do

córrego ou as nascentes possam ir se recuperando como APP. Ainda conseguimos

de forma definitiva, sem que tenha de haver substituição - nem em 20, nem em 30,

nem em 40 anos -, que as encostas de morro - onde, no Sul de Minas, estão

plantados os cafezais - sejam respeitadas, até porque não faz sentido algum que se

arranque o cafezal só porque ali é uma encosta de morro. E emenda de minha autoria

incluiu a pastagem nessa área de encosta, de decliva. Conseguimos que essa área

seja considerada, para efeito de produção, como uma área normal, não mais de APP,

já que já está consolidada. Assim, como área consolidada e ocupada, a encosta de

morro fica garantida para o produtor. Isso foi aprovado nesta Assembleia, e o

Governador sancionou.

O que não se pode fazer é transferir a responsabilidade pelo problema do governo

federal, que considerou mata seca como mata atlântica, para o Governador Aécio

Neves, ou, pior ainda, acusar o Governador de financiar com dinheiro público o

boletim - boletim esse que não tem nada de errado. Aliás, o Deputado não contestou

qualquer informação do boletim; são informações verdadeiras, apenas financiadas

por um movimento que se sentiu agredido por ver que vem alguém aqui dizer a toda a

hora que o povo do Norte de Minas está contra o Governador de Minas, contra isto e

contra aquilo. Isso não é verdade. O povo do Norte de Minas não está contra o

Governador de Minas, Aécio Neves. O povo do Norte de Minas não é bobo: o povo do

Norte de Minas já sabe que o problema que está enfrentando com multas por causa

da mata atlântica foi gerado pelo governo federal. Agora, no Jaíba, isso surpreende.

O governo de Minas fez uma série de investimentos, além do decreto mencionado,

como reconhecimento de que o governo está preocupado com o Jaíba. O Deputado

Paulo Guedes me solicita aparte, que concederei em 1 minuto, mas quero citar

algumas ações do Jaíba que talvez V. Exa. não conheça. O governo de Minas

encontrou o Jaíba implantado por outros governos. Não foi o governo Aécio Neves
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que o implantou, como disseram que veio, implantou e depois abandonou. Encontrou

o projeto implantado e agora está tomando medidas concretas. Por exemplo, deu

parcelamento para os débitos. Muitos produtores não estavam pagando, porque são

áreas leiloadas. Algumas áreas pequenas foram doadas, mas o segundo lote foi

leiloado, e aqueles que adquiriram e não estavam pagando tiveram nova carência e

novo prazo. Além disso muitos tiveram ligação de água, começaram a receber água

bombeada para fazer irrigação - não é água que veio da natureza -, mas não

pagaram nada durante dois anos. O governo resolveu parcelar e não cobrar nada

daqueles que ainda não estiverem irrigando. Quando começarem a irrigar, serão

cobrados. Portanto o governo negociou uma série de coisas com os produtores do

Jaíba. Por isso se uniram e disseram: “Há alguém falando em nosso nome, dizendo

que todos foram multados, mas só 15 propriedades foram multadas. Há alguém

dizendo aos mineiros que aqui está havendo uma guerra”. Não é verdade, e fizeram

um jornal para esclarecer as responsabilidades.

Com prazer, concedo aparte ao Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte)* - Deputado, é estranho V. Exa. querer

justificar que isso não tenha sido feito pelo governo de Minas. Dizer que foi o Prefeito

de Patis que fez o jornal é incabível, porque temos centenas de testemunhas no

Jaíba e na região, todos no Norte de Minas viram as caminhonetes do IEF lotadas

com esse jornal e seus funcionários o distribuírem, fazendo panfletagem

governamental de forma pirata, porque não assinam, não dizem quem fez; é um

boletim sem dono. Que movimento é este que ninguém conhece? Agora V. Exa.

arrumou uma pessoa, o Prefeito de Patis...

O Deputado Domingos Sávio - O Presidente da Amams, associação que representa

os Municípios do Alto São Francisco.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte)* - Estranho. É por isso que estamos vendo

que as entidades representativas das organizações dos Municípios... Estranho muito

que o Presidente da Amams tenha feito isso, porque ele e os Prefeitos do Norte de

Minas sabem o que estamos passando lá. Se o Valmir Morais, Presidente da Amams,

que deveria defender o Norte de Minas, pois também é produtor, se rendeu ao

capricho de ceder o nome para legalizar uma pirataria governamental, desculpe-me,
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mas ele está no lugar errado na hora errada, fazendo um papelão.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, apenas concluirei. Fiquei feliz por o

nobre Deputado ter voltado e me aparteado, mas não soube sustentar a acusação

caluniosa que fez, de que o governo teria pago com dinheiro público. Ele apenas diz

que “estranha”, como se fosse legítimo o PT dizer que não pode haver movimentos

sociais. Estamos cansados de ver entidades que assinam movimento dos

desabrigados de barragem, Movimento dos Sem Terra, etc. Todos são santos... Mas

no dia em que se trata de um movimento de Prefeitos eleitos pelo povo... Um deles

me ligou, dizendo: “Estão falando mentira aí, pois temos a nota fiscal, pagamos com

nosso dinheiro, porque não concordamos que saiam esparramando mentiras para o

povo mineiro, acusando o Governador Aécio Neves”.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte)* - Pois eu gostaria de ver a cópia da nota

fiscal.

O Deputado Domingos Sávio - Deputado, já lhe concedi aparte. Então vem alguém

aqui e reclama do boletim. Mas não contestou linha alguma do boletim nem do jornal.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Cumprimento-o pelo pronunciamento. Já

chegamos a um ponto em que as coisas devem ser bem esclarecidas.

Hoje mesmo, um jornal de Belo Horizonte estampa as fotografias dos Deputados da

bancada do Norte de Minas como os que não assinaram o pedido da Comissão

Parlamentar de Inquérito do Deputado Paulo Guedes. Acho que as coisas têm que

ser esclarecidas. Estão fazendo um verdadeiro jogo político em cima desse fato que

tem massacrado a população do Norte de Minas. Pessoas estão estampando o

“outdoor” do Governador Aécio Neves em Montes Claros, pedindo-lhe para acordar,

num gesto até desrespeitoso ao seu trabalho sério na região. Se for feita uma

pesquisa hoje, Aécio sai do Norte de Minas com mais de 80% de aprovação.

Passaram por cima do trabalho que ele vem fazendo de apoio aos hospitais e de

asfaltamento das estradas no Norte de Minas. Todos os Municípios estão sendo

asfaltados, e nada disso está valendo nada. O que está valendo é essa campanha

que estão fazendo em cima do governo do Estado, pedindo-lhe para acordar e

defender o Norte de Minas. Mas, nos “outdoors”, não falam no famigerado Decreto nº

11.428, do governo federal, que qualificou toda a mata seca que compõe o cerrado
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do Norte de Minas como mata atlântica. Caladamente, o Governador está

encomendando estudos detalhados feitos pelas Universidades Federais de Viçosa e

de Lavras, na tentativa de mostrar ao governo federal que o bioma existente no Norte

de Minas não tem nada a ver com a mata atlântica e que é próprio da nossa região.

Estivemos hoje, pela manhã, com o Ministro Minc, do Meio Ambiente, e lhe

solicitamos que agilize esse estudo, para poder acatar o decreto feito pelo

Governador, que saiu publicado hoje no “Minas Gerais”, numa tentativa desesperada

do governo de Minas, caro Domingos Sávio. O Decreto de 21/9/2009 considera o

Jaíba área de interesse social, para mostrar que aquela é uma região delimitada, que

foi criada pelo governo federal para se plantar, produzir e colher - hoje o maior polo

de fruticultura do País -, numa tentativa de chamar a atenção do governo federal.

Estivemos com o Ministro e mostramos-lhe que o governo está interessado nisso. É

necessário que se façam as coisas às claras. Não é possível que os defensores do

governo federal, que provocou toda a celeuma, atribuam ao Governador Aécio Neves

a possibilidade de não poder mais produzir, desmatar e plantar no Norte de Minas.

Falei com o Paulo Guedes, por quem tenho uma amizade muito grande. Ele é meu

companheiro, amigo, e o respeito muito. Em várias ocasiões, já dei demonstração do

apreço que tenho por V. Exa. Acho que V. Exa. está fazendo o seu papel político, só

que as coisas estão tomando uma proporção muito grande. Após sete anos do

governo Aécio Neves, vemos que foi o maior Governador que o Norte de Minas já

teve. Não foi devido ao retórico e às palavras, mas por ter demonstrado o apreço e o

compromisso com a nossa região, valorizando-a. No apagar das luzes do governo,

querem fazer essa covardia com o Governador Aécio Neves, sem dar-lhe a

oportunidade de se esclarecer. Em nenhum momento, chegaram perto dele para

dizer-lhe que está fazendo muito. Agora à tarde, o Secretário Gilman está em Montes

Claros, com o Dr. Alexandre Viana e vários outros ruralistas, mostrando o que o

governo está fazendo. O governo Aécio Neves está de braços cruzados, impotente

diante de um decreto federal editado pelo Presidente Lula, pelos órgãos ambientais

do Presidente Lula, por um equívoco do IBGE. Combateremos isso com fatos, com o

trabalho que está sendo bem feito. Sinto-me no dever, Sr. Presidente, de fazer esse

depoimento, porque é uma covardia o que estão tentando fazer com o nosso
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Governador no final do seu governo. Então está de parabéns. Esse informativo foi

editado pela Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene - Amams -, que

foi quem mandou fazê-lo. Da mesma forma, está passando pela TV Globo de Montes

Claros também um informativo à população, mostrando que o Governador Aécio

Neves não está de braços cruzados, mas sim agindo, e não pode ser

responsabilizado por um equívoco do governo federal por meio dessa determinação

do IBGE. Temos a obrigação de esclarecer - aliás, iremos esclarecer a partir de

agora. O decreto do governo atende em 90% aos problemas do Jaíba. Há outras

ações que serão anunciadas no Jaíba na sexta-feira. Realizaremos uma grande

reunião no Jaíba com os produtores rurais, mostrando-lhes o que o governo está

fazendo na área de habitação, da Copasa, da Cemig e de infraestrutura. O governo

do Estado sabe e entende que o Projeto Jaíba é um dos maiores e merece todo o

nosso apoiamento. Muito obrigado.

O Deputado Domingos Sávio - Só preciso de mais 1 minuto para agradecer,

primeiramente, a V. Exa. a tolerância; ao Deputado Paulo Guedes, que cumpriu o seu

papel; e ao Deputado Carlos Pimenta, que colaborou de forma fundamental. Não sou

do Norte de Minas como o Deputado Carlos Pimenta, mas conheço o Governador

Aécio Neves e não podia deixar de fazer uma defesa, porém uma defesa

fundamentada. Não sabia, Sr. Presidente, que lá havia “outdoors” contra o

Governador Aécio Neves. Ora, vem um movimento, liderado por um Prefeito que é

Presidente da Amams, e faz um jornal que não tem uma vírgula que possa ser

reparada, ou seja, um jornal que só fala a verdade, para dizer que o governo de

Minas está fazendo a coisa certa e que, infelizmente, o governo federal é quem tem

responsabilidade por tudo isso; então acabou ocorrendo um debate tão acalorado.

Finalizando, com meu respeito ao Deputado Paulo Guedes e aos demais colegas,

quero apenas reiterar que a verdade tem de prevalecer. Não podemos deixar que as

paixões políticas nos façam partir para acusações e ataques que não sejam

fundamentados na verdade. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

Questões de Ordem

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, fica bem claro aqui que, após a fala do
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Deputado Carlos Pimenta, por quem também tenho muito respeito - aliás, a recíproca

é verdadeira -, e do Deputado Domingos Sávio, vem a constatação, muito estranha,

de que esse boletim apócrifo foi feito pela Amans. Se foi feito pela Amans, teria de ter

a aprovação dos Prefeitos da região. Quero saber disso depois, porque vários

Prefeitos, aliás, do PT, que estão apoiando o movimento, não foram consultados

sobre a permissão para que a Amans gastasse dinheiro público, a fim de fazer um

boletim apócrifo. Se isso foi feito pela Amans e há nota fiscal - aliás, está gravado

aqui -, vamos querer a prestação de contas. Além disso, saber por que se gastou a

gasolina do Estado e foram usados os veículos do IEF e porque os funcionários foram

fazer panfletagem no horário de trabalho. Deputado Domingos Sávio, V. Exa. me

disse que apoiaria a abertura de uma CPI se um dia chegasse até aqui uma denúncia

com fato concreto. Então, está aí o fato concreto: utilizaram-se veículos, gasolina e

funcionários do Estado para fazer a distribuição de um boletim que não tem autor,

não identifica quem o fez e não apresenta o responsável. Está aí mais uma denúncia

com fato concreto. Estranho muito que a Amans - aliás, vi que foi posta uma

propaganda na semana passada na qual se cobrava do governo federal uma solução

para o negócio do FPM, para as diferenças. O Lula já fez isso para o primeiro

semestre e já está respondendo, pois já encaminhou o assunto ao Congresso, a fim

de que seja autorizada a aplicação de mais R$1.000.000.000,00 para repor as perdas

do FPM. O Presidente Lula é sempre sensível às questões do Município. No entanto,

não vi o Presidente da Associação Mineira dos Municípios -AMM -, o Sr. Valmir

Morais, nem o Presidente da Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene -

Amans - fazerem algum movimento para cobrar do Governador a reposição das

perdas do ICMS. Na semana passada, eles foram chamados para receber uma

gratificação, ou melhor, para que cada associação ganhasse “um cafezinho”: um

prêmio de R$ 800.000,00 para cada associação, e não para cada Município. Foi um

“cala a boca”. Assim é que têm sido as eleições das associações de Prefeitos, e

desconheço uma em que o Governador não tenha feito intervenções, colocado o

dedo ou usado a máquina pública, como aconteceu na eleição do Sr. Valmir Morais.

É por isso que ele se presta a esse serviço. Como Presidente de uma entidade forte,

como a Amans, ele deveria defender o Norte de Minas; no entanto, se reduz ao papel
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ridículo de assumir a responsabilidade por algo que todos sabemos que não fizeram.

Aliás, gostaria de saber qual gráfica fez esse jornal apócrifo. O que custaria ao

Governador de Minas ou ao Secretário José Carlos de Carvalho assumir a autoria

desse jornal ou até mesmo colocar o nome da equipe de imprensa da sua Secretaria?

Se não tiveram coragem de assumir é porque não é dita a verdade; se fosse, alguém

assinaria. Deputado Domingos Sávio, levanta-se a suspeita, baseada em denúncia

que recebi de um funcionário do IEF, de que todo o trabalho para que a região do

Norte de Minas Gerais fosse incluída entre as caracterizadas como sendo de mata

atlântica foi feito pelo Secretário José Carlos de Carvalho. Isso, Deputado Getúlio

Neiva, foi porque ele não aceitou a Lei da Mata Seca, a qual votamos nesta Casa.

Insatisfeito, ele orquestrou esse movimento para a Ministra Marina Silva, outra xiita,

que, graças a Deus, saiu do nosso partido - na verdade, ela deveria ter saído antes -,

impor esse decreto a nossa região. Porém, lutaremos para derrubá-lo. Já pedi

audiência à Ministra Dilma Rousseff e ao Ministro do Planejamento, ao Ministro

Carlos Mink, para resolvermos essa parada. Assim, conheceremos a verdade e

saberemos se há ou não dedo de José Carlos de Carvalho no Decreto nº 6.660.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, todos nós temos um grande respeito

pelo Deputado Paulo Guedes. Aliás, a convivência democrática e o respeito às

diferenças é uma prática desta Casa. No entanto, ouvir o Deputado Paulo Guedes dar

esse tratamento à Ministra Marina Silva, que, até há poucas semanas, estava no PT,

como uma das figuras mais respeitadas não só por esse partido, mas também por

todo o País, ainda que possamos descordar dela em algumas teses, é um absurdo. O

que quero destacar aqui é que o Deputado Paulo Guedes volta à tribuna insistindo

em dizer que o jornal é apócrifo e que quer investigar a Amans. Digo e repito, após

verificação, que o Prefeito de Patis, bem como outros Prefeitos, se associaram e

entenderam que não poderiam calar-se diante tamanha injustiça. O próprio Deputado

Carlos Pimenta, que é do Norte de Minas, acabou de fazer uma declaração aqui.

“Outdoors” foram espalhados em vários pontos do Norte de Minas, como também

panfletos e declaração de um Deputado dizendo que a região está um caos,

culpando-se o Governador pela situação. Esclarecem que tudo é mentira, que nada

tem nada a ver, que se trata de um decreto do governo federal, uma lei do Presidente
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Lula. Eles organizam um movimento em defesa do Norte de Minas. Agora, como dizer

que esse movimento é apócrifo, e o movimento dos sem-terra e dos invadidos de

barragem não são? Quando há um movimento que não concorda com a linha do PT,

ele é apócrifo. Insisto em falar sobre um assunto, para que as pessoas que nos

acompanham possam fazer uma análise crítica a respeito. O Deputado Paulo Guedes

falou que é apócrifo o jornal, ficou bravo, mas não contestou uma linha sequer do

jornal. Sabem por quê? Porque ali está a verdade nua e crua, cristalina, mostrando

que há uma lei federal e um decreto feitos pelo Presidente Lula. Depois ele culpou a

Ministra Marina Silva, a quem chamou de xiita por ter saído do PT. Saindo do PT, fica

tudo ruim; estando no PT, todos são santos. O povo do Norte de Minas não é bobo, o

povo do Norte de Minas não aceitará esse tipo de jogo. As eleições começam a se

aproximar e está evidente que o Governador Aécio Neves fez um grande governo

para todos os mineiros, teve um olhar diferenciado para o Norte de Minas. Está

concluindo essa obra que liga todas as cidades que ainda não tinham acesso por

asfalto, colocou telefonia móvel em todas, levou apoio à área de saúde em todas, deu

assistência diferenciada para os mais pobres do Norte de Minas, criando uma

secretaria específica para isso. Há uma base parlamentar do Norte de Minas aqui,

formada pelo Deputado Carlos Pimenta, pela Deputada Ana Maria e por tantos outros

que não cansam de vir aqui dizer que nunca um governador fez tanto para o Norte de

Minas.

Está sendo montada uma orquestração para denegrir a imagem do governo Aécio

Neves e começam a fazer disso uma guerra de nervos, especificamente num

determinado veículo de comunicação. Insistem em expor a coisa como se fosse uma

crise de Estado, sem querer fazer um debate tranquilo. Li que desse segundo bloco

do Jaíba, de seiscentas e tantas propriedade, quinze teriam sido multadas. Ainda

assim, para mim, 15 é muito. Não quero que nenhuma seja multada, mas vamos

analisar cada uma dessas multas. Vamos discutir uma por uma. Não quero quebrar o

sigilo fiscal de ninguém. Se o Deputado Paulo Guedes está dizendo que essas

pessoas estão tão injustiçadas - são só 15 -, então traga-os para a Assembleia, e

vamos debater com os 15 que foram multados. São apenas 15 pessoas. Será que é

preciso instaurar uma CPI para 15 multas? Não estou dizendo que se deve multar,
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até porque entendo que está havendo multa porque existe um decreto federal, criado

em função de uma lei federal, que obriga o governo mineiro, que não está acima de

Brasília. Qualquer criança sabe disso. O Deputado Paulo Guedes disse no final de

seu pronunciamento que ia pedir ao Presidente Lula e à Ministra Dilma, que é a mãe

de tudo. De tudo que é bom. Se revogar a lei, ela será a mãe. Mas quando a lei

nasceu, ela já era Ministra, já estava acompanhando tudo, sendo o braço forte do

Presidente Lula. Então nasceu essa famigerada lei, que trata a mata seca como mata

atlântica e que está trazendo prejuízo aos produtores mineiros. Mas há uma bancada

nesta Casa, que conversa com a Faemg, com o produtor - aliás, sou produtor rural -,

defendemos o produtor rural. Entendemos que para defender o produtor rural não é

preciso fazer uma orquestração caluniando e atacando o Governador, atacando o

Secretário José Carlos. Não ajudaremos o produtor rural dessa maneira. Esse é um

jogo político. Está na cara que é um jogo político com vistas às eleições do próximo

ano para tentar ganhar o governo de Minas. Lembram do que o Presidente Lula disse

depois que ele ganhou a eleição? Ele disse que depois que ganha não se faz bravata.

Mas antes, para essa turma, vale tudo. Vale bravata, vale acusar a Ministra Marina

Silva uma semana depois dela sair do PT. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Carlos Pimenta - Procurarei não ser repetitivo. Em primeiro lugar,

gostaria de dizer que tomei conhecimento desse jornal agora à tarde. Não sabia que

havia sido editado e que estava sendo distribuído. Sobre isso, gostaria de fazer dois

comentários. Quando disse que o jornal teria sido editado pela Amams, imaginei que

realmente fosse, pois ele é transmitido na TV Globo, Inter-TV de Montes Claros, que

penetra em todas as casas - são 181 Municípios para os quais ela leva as suas

imagens, até para a região de V. Exa. A Amams fez um comunicado em defesa da

verdade, esclarecendo as questões que estão acontecendo. Eles querem imputar ao

Governador Aécio uma responsabilidade que não é dele, o Decreto Federal nº

11.428, que classificou o Norte de Minas, a mata seca, o serrado, como mata

atlântica. Então imaginei que o jornal teria sido da Amams, mas está assinado pelo

Movimento em Defesa do Norte de Minas. Também não conheço esse movimento.

De qualquer maneira, quero parabenizar quem fez esse jornal, porque está

divulgando algumas ações importantes do governo relacionadas à nova lei florestal,
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como, por exemplo, a que garante prazo de 20 anos, com carência de 4 anos, para

regularizar a recomposição de APPs, a que permite que em encostas e em topos de

morros sejam cultivadas espécies como café, espécies frutíferas e outras. Aqui está a

verdade. Ninguém está contando mentira. Essa é uma lei votada por esta Casa que

fala também a respeito de mata atlântica. Eles reproduzem o decreto da Presidência

da República. Gostaria de pedir vênia a V. Exa. para fazer a leitura do decreto da

Presidência da República que causou todo esse problema na nossa região. (- Lê:)

“Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos. O

Presidente da República: Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu

sanciono a seguinte lei: Capítulo I - Das Definições. Art. 2º - Para os efeitos desta lei,

consideram-se integrantes do bioma mata atlântica as seguintes formações florestais

nativas e ecossistemas dissociados com as respectivas delimitações estabelecidas

em mapa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE - conforme

regulamenta.” E qualifica, através de um decreto, todo o cerrado do Norte de Minas.

Isso é verdade. Agora, se foi a Amams que fez ou esse movimento em defesa do

Norte de Minas, cabe aos Prefeitos que se sentirem prejudicados, ao próprio

Deputado Paulo Guedes, esclarecer essas questões, como nós também vamos

procurar esclarecer quem fez aqueles “outdoors” apócrifos, não assinados por

ninguém, pedindo ao Governador para defender o Norte de Minas, passando por

cima da verdade, passando por cima de uma vida de luta e de trabalho pelo Norte de

Minas. Acho que o que eles estão querendo, Presidente, na verdade, é fazer surgir

um problema político exatamente para tentar denegrir a imagem do Governador Aécio

Neves, que, depois de sete anos, não tem nenhuma CPI nesta Casa, nenhuma

acusação a qualquer membro ou a qualquer parte do seu governo. Agora, ao final,

quando Aécio tem seu nome viabilizado para disputar a Presidência da República,

querem manchar seu nome. Estão com medo porque, se vier a disputar a Presidência

da República, vai vencer as eleições. Ninguém joga pedra em árvore que não dá

fruto. Não podemos aceitar a covardia que estão querendo cometer. Aquele “outdoor”

deveria ser direcionado ao Presidente Lula. Deveria estar escrito: “Acorda, Presidente

Lula, mata seca e cerrado não são mata atlântica”. Querem jogar essa culpa em cima

do governo Aécio Neves, que é um governo honrado. Na minha opinião, teria sido a
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Amams. Retiro isso, embora não tenha afirmado. Julguei que era da Amams, como

está passando na propaganda. Da mesma forma como querem descobrir os autores

desse jornal que fala estritamente a verdade, queremos saber quem foram os autores

dos “outdoors” apócrifos, covardes e injustos. Querem imputar ao Governador Aécio

Neves uma culpa que não é dele e que é do Presidente Lula. Muito obrigado.

Encerramento

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

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

Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 23,

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 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/9/2009

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adalclever Lopes,

Leonardo Moreira, Tiago Ulisses e Irani Barbosa (substituindo o Deputado Walter

Tosta, por indicação da Liderança do BPS), 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 Tiago

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

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

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência:

ofícios da Sra. Maria Karla Batista, Superintendente de Relações Institucionais da

Aneel, prestando informações relativas ao Requerimento n° 4.054/2009; do Sr.

Marcelo Rodrigo Barbosa, Coordenador do Procon Assembleia, em resposta à

correspondência do Sr. Cláudio Márcio Braga Vilaça, recebida pela Comissão; da

Consultoria da Casa, em resposta à correspondência do Juiz de Direito do Juizado

Especial Cível da Comarca de Ibirité, Sr. Eduardo Henrique de Oliveira Ramiro,
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recebida por esta Comissão; e da Sra. Liza Prado, Vereadora da Câmara Municipal

de Uberlândia, em que pede sejam apuradas irregularidades nas atividades da

Cemig; e de ofício publicado no “Diário do Legislativo”, em 27/8/2009, do Sr. Anelton

Alves da Cunha, Presidente do Sindicato do Comércio de Uberlândia, em que pede

sejam realizadas gestões junto ao Poder Executivo com vistas à regulamentação da

Lei nº 13.515, de 2000. 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 Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição de Justiça, em

turno único, do Projeto de Lei nº 3.489/2008 (relator: Deputado Tiago Ulisses, em

virtude de redistribuição). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

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

os Requerimentos nºs 4.441, 4.442, 4.483, 4.484, e 4.485/2009. 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 Adalclever Lopes em que solicita seja enviado ofício ao

Promotor de Justiça da Comarca de São Sebastião do Paraíso pedindo cópia do

inquérito civil instaurado para apurar a morosidade no atendimento ambulatorial e na

realização de cirurgias eletivas nessa cidade; Célio Moreira em que solicita seja

realizada visita à Fundação Procon do Estado de São Paulo, com o objetivo de

verificar a aplicação da Lei Estadual nº 13.226, de 2008, que institui, nesse Estado, o

cadastro para o bloqueio do recebimento de ligações de “telemarketing”; Délio

Malheiros (2) solicitando que seja realizada audiência pública para discutir a situação

das associações que supostamente têm comercializado seguros automotivos, sem

autorização dos órgãos competentes; e seja encaminhado ao Procon Assembleia

pedido de pesquisa dos preços de álcool gel e máscaras de proteção buconasal

comercializadas nos estabelecimentos do Estado de Minas Gerais, a fim de evitar

práticas abusivas; Fábio Avelar, com a Emenda nº 1, do Deputado Irani Barbosa, em

que solicita seja realizada audiência pública para debater a aplicabilidade da Lei nº

17.506, de 2008, que institui diretrizes para a medição individualizada do consumo de
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água nas edificações prediais verticais ou condominais, residenciais, comerciais e de

uso misto, que tem sido cobrado sem o consumo efetivo da 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, 22 de setembro de 2009.

Adalclever Lopes, Presidente - Délio Malheiros - Delvito Alves.

ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

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

16/9/2009

Às 14h14min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gilberto Abramo

e Ademir Lucas, membros da supracitada Comissão. O Presidente, Deputado Ademir

Lucas, declara aberta a reunião e, nos termos regimentais, dispensa a leitura da ata

da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita aos Deputados presentes que a

subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a debater, em audiência

pública, a autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública do Estado. O

Deputado Ademir Lucas procede à leitura de correspondência do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, justificando sua ausência nesta reunião. A Presidência interrompe a 1ª

Parte da reunião para ouvir a Sra. Jeane Pereira Barbosa, Subdefensora Pública-

Geral do Estado; e os Srs. Belmar Azze Ramos, Defensor Público-Geral do Estado;

Renato Devito, Coordenador-Geral da Administração da Defensoria Pública do

Estado de São Paulo e ex-assessor da Secretaria da Reforma do Judiciário do

Ministério da Justiça, representando o Sr. André Luis Machado de Castro, Presidente

da Associação Nacional dos Defensores Públicos - Anadep; Felipe Augusto Cardoso

Soledade, Presidente da Associação dos Defensores Públicos de Minas Gerais, que

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

Deputado Gilberto Abramo, 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 da reunião, a Presidência agradece a presença dos
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parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de setembro de 2009.

Chico Uejo, Presidente - Delvito Alves - Padre João - Sebastião Costa.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/9/2009

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi e

Doutor Rinaldo, membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os

Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Fábio Avelar e Neider Moreira. 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 tratar da

criação da primeira unidade estadual da Frente Parlamentar da Saúde da Câmara

dos Deputados e a discutir e votar proposições da Comissão. A Presidência

interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Deputados Federais Rafael

Guerra, 1º-Secretário da Câmara dos Deputados; Darcísio Perondi, Presidente da

Frente Parlamentar da Saúde; Raimundo Gomes de Matos, Vice-Presidente da

Frente Parlamentar da Saúde; Jô Moraes; Roberto Britto; Geraldo Thadeu; Júlio

Delgado e Lael Varella. Registra-se, também, a presença da Sra. Maria Elvira Salles

Ferreira, Presidente do PMDB Mulher e representando o Conselho de

Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República, e dos Srs.

Arnaldo Garrocho, Presidente do Conselho Regional de Odontologia; e Breno

Henrique Avelar de Pinho Simões, Chefe de Gabinete, representando o Sr. Marcus

Pestana, Secretário de Estado de Saúde, que são convidados a tomar assento à

mesa. A Presidência tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra

aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se

ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência solicita aos

Deputados Doutor Rinaldo e Dalmo Ribeiro Silva que façam a diplomação aos

Deputados Federais Rafael Guerra e Darcísio Perondi. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do
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público em geral, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião

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

Sala das Comissões, 23 de setembro de 2009.

Carlos Pimenta, Presidente - Doutor Rinaldo - Ruy Muniz.

ATA DA 26ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

17/9/2009

Às 15h03min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo e

Vanderlei Miranda, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental,

o Presidente, Deputado Durval Ângelo, dispensa a leitura da ata da reunião 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 tratar de assuntos pertinentes aos direitos humanos. A Presidência

registra a presença de autoridades e denunciantes, os quais expõem sobre denúncias

de práticas violadoras de direitos humanos contra alunos da Escola Cristã Verbo

Vivo, vinculada à Igreja Ministério Verbo Vivo, localizada na zona rural de São

Joaquim de Bicas, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da

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

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

os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de setembro de 2009.

Durval Ângelo, Presidente - Vanderlei Miranda - João Leite.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 398/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, a mensagem em epígrafe encaminha

expediente relativo à concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro da indústria de laticínios, em cumprimento do disposto no art. 225 da Lei nº

6.763, de 26/12/75, com a redação dada pela Lei nº 16.513, de 21/12/2006. Publicada
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no “Diário do Legislativo”, em 3/9/2009, foi a proposição encaminhada a esta

Comissão para receber parecer, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº

13.

Fundamentação

O art. 225 da Lei nº 6.763, de 1975, faculta ao Poder Executivo a adoção de

medidas necessárias à proteção da economia do Estado, caso outra unidade da

Federação conceda benefício fiscal não previsto em lei complementar ou convênio

celebrado nos termos da legislação específica. O § 1º desse artigo determina que o

expediente com exposição de motivos para adoção de medida que incida sobre setor

econômico deve ser enviado à Assembleia Legislativa pela Secretaria de Estado de

Fazenda – SEF. Essa medida, conforme o disposto no § 2º do referido artigo, deve

ser ratificada pela Assembleia Legislativa no prazo de 90 dias, por meio de resolução.

Nos termos do § 6° do mesmo dispositivo, cabe à SEF , ainda, o envio trimestral a

esta Casa da relação das medidas adotadas e dos contribuintes sobre os quais elas

tenham incidido.

O Estado da Bahia, por meio do Decreto nº 10.710, de 18/12/2007, concedeu

crédito presumido de valor equivalente a 83,32% do imposto incidente no momento

da saída dos produtos classificados nas posições 0403, 0404, 0405.10.00 e 0406 da

NBM/SH aos fabricantes de produtos derivados de leite.

O Estado do Espírito Santo, com a publicação do Decreto nº 1.176-R, de 30/7/2003,

concedeu crédito presumido de 11% nas operações interestaduais com produtos

industrializados derivados do leite, ou com leite industrializado, produzidos nesse

Estado.

Também a legislação do Estado de Goiás, conforme dispõe o art. 11, XXXV, do

Anexo IX do seu Código Tributário Estadual, aprovado pelo Decreto nº 4.852, de

29/12/97, autoriza a concessão de crédito presumido de 5% nas operações

interestaduais com iogurte e, individualmente, mediante a celebração de termo de

acordo em regime especial, redução da base de cálculo do ICMS a 10% do valor da

operação nas saídas internas de mercadorias destinadas a comercialização ou

industrialização e crédito presumido, nas operações interestaduais, de forma que a

carga tributária resulte em 2%, mantidos os demais créditos.
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Por fim, também o Estado do Rio de Janeiro, com a publicação da Lei nº 4.533, de

4/4/2005, alterada pela Lei nº 5.229, de 29/4/2008, autorizou para as indústrias

estabelecidas nos Municípios fluminenses o recolhimento de ICMS no valor

equivalente a 2% sobre o faturamento no mês de referência.

Conforme o "Roteiro sobre a Lei nº 4.533, de 2005 (Política de recuperação

econômica de municípios localizados no Norte e Noroeste do Estado do Rio de

Janeiro)", a habilitação ao incentivo fiscal constitui-se de um único documento, no

qual o contribuinte informa que passará a usufruir os benefícios previstos, ficando

automaticamente autorizado a adotar os procedimentos a partir do primeiro dia do

mês subsequente ao da apresentação do Documento de Habilitação à Receita

Estadual do Rio de Janeiro.

Cumpre destacar que os mencionados Estados concederam tais benefícios

tributários de forma inconstitucional, afrontando diretamente o disposto no art. 155, §

2º, XII, “g”, da Constituição da República, bem como na Lei Complementar Federal n°

24/1975. Isso porque não se observou a prévia celebração de convênio entre os

Estados e o Conselho Nacional de Política Fazendária – Confaz –, exigido para a

concessão e a revogação de isenções, incentivos e benefícios fiscais de ICMS.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do STF, conforme se verifica do seguinte

julgado:

“Ementa: Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei nº 8.366, de 7 de julho de 2006,

do Estado do Espírito Santo. Lei que institui incentivo fiscal para as empresas que

contratarem apenados e egressos. Matéria de índole tributária e não orçamentária. A

concessão unilateral de benefícios fiscais, sem a prévia celebração de convênio

intergovernamental, afronta ao disposto no art. 155, § 2º, XII, g, da Constituição do

Brasil. 1. A lei instituidora de incentivo fiscal para as empresas que contratarem

apenados e egressos no Estado do Espírito Santo não consubstancia matéria

orçamentária. Assim, não subsiste a alegação, do requerente, de que a iniciativa seria

reservada ao Chefe do Poder Executivo. 2. O texto normativo capixaba efetivamente

viola o disposto no art. 155, § 2º, inciso XII, alínea "g", Constituição do Brasil, ao

conceder isenções fiscais às empresas que contratarem apenados e egressos no

Estado do Espírito Santo. A lei atacada admite a concessão de incentivos mediante
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desconto percentual na alíquota do ICMS, que será proporcional ao número de

empregados admitidos. 3. Pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a

concessão unilateral de benefícios fiscais relativos ao ICMS, sem a prévia celebração

de convênio intergovernamental, nos termos do que dispõe a LC 24/75, afronta ao

disposto no art. 155, § 2º, XII, "g", da Constituição Federal. Precedentes. 4. Ação

direta julgada procedente para declarar inconstitucional a Lei nº 8.366, de 7 de julho

de 2006, do Estado do Espírito Santo. (ADI 3.809, Relator(a): Min. Eros Grau,

Tribunal Pleno, julgado em 14/6/2007, DJ-101 DIVULG 13/9/2007 PUBLIC 14/9/2007

DJ 14/9/2007 PP-00030 EMENT VOL-02289-01 PP-00141 RDDT nº 146, 2007, p.

219)

De acordo com a exposição de motivos, muitas indústrias de laticínios instaladas

em Minas Gerais, principalmente em Municípios limítrofes aos beneficiados pelo Rio

de Janeiro, pelo Espírito Santo, pela Bahia e por Goiás, destinam parte de suas

vendas àqueles Estados. Em razão da perda de competitividade resultante das

medidas em comento, as indústrias mineiras vêm sofrendo perda da participação

relativa das suas vendas para os Estados vizinhos e, para minimizar os danos, têm

adotado como estratégia a prática de elevados descontos na comercialização de seus

produtos, prática danosa para os contribuintes e para o Estado de Minas Gerais, uma

vez que os produtos mineiros vêm sofrendo diminuição do seu valor agregado.

Ademais, como bem salientado na exposição de motivos, os incentivos praticados

pelos Estados anteriormente mencionados violam também o disposto no art. 152 da

Constituição da República, o qual veda aos entes federados estabelecer diferença

tributária entre bens e serviços em razão de sua procedência ou destino,

consagrando, assim, o denominado “princípio da não discriminação tributária”.

O governo do Estado, com o apoio desta Casa e das entidades de classe dos

diversos setores econômicos do Estado, vem realizando todos os esforços para

proteger a economia mineira contra benefícios fiscais irregularmente concedidos por

outras unidades da Federação, os quais provocam desequilíbrio na competitividade

entre as empresas situadas no Estado de Minas Gerais e as desses outros Estados,

uma vez que estas passam a praticar preços menores.

Ressalte-se que, nos termos do inciso I do § 5º do art. 225 da Lei nº 6.763, de
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1975, a medida adotada perderá sua eficácia, uma vez que cesse a situação de fato

ou de direito que lhe tenha dado causa.

Assim, consideramos procedentes os argumentos apresentados na exposição de

motivos, tendo em vista a necessidade de defesa da indústria de laticínios instalada

em Minas Gerais.

Conclusão

Ante o exposto, opinamos pela ratificação do regime especial de tributação

concedido à indústria de laticínios, por meio do projeto de resolução a seguir

apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº/2009

Ratifica regime especial de tributação concedido à indústria de laticínios, nos

termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º – Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao

contribuinte mineiro da indústria de laticínios, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763,

de 26 de dezembro de 1975, em virtude de benefícios fiscais concedidos pelos

Estados do Rio de Janeiro, por meio da Lei nº 4.533, de 4 de abril de 2005, alterada

pela Lei nº 5.229, de 29 de abril de 2008; de Goiás, por meio do Decreto nº 4.852, de

29 de dezembro de 1997; do Espírito Santo, pelo Decreto nº 1.176-R, de 30 de julho

de 2003; e da Bahia, pelo Decreto nº 10.710, de 18 de dezembro de 2007.

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 23 de setembro de 2009.

Zé Maia, Presidente e relator - Antônio Júlio - Inácio Franco - Lafayette de Andrada.

PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 399/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, a mensagem em epígrafe encaminha

expediente relativo à concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro da indústria de revestimento cerâmico, em cumprimento do disposto no art.

225 da Lei nº 6.763, de 26/12/75, com redação dada pela Lei nº 16.513, de

21/12/2006.
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Publicada no “Diário do Legislativo” em 3/9/2009, foi a proposição encaminhada a

esta Comissão para receber parecer, nos termos da Decisão Normativa da

Presidência nº 13.

Fundamentação

O art. 225 da Lei nº 6.763, de 1975, faculta ao Poder Executivo a adoção de

medidas necessárias à proteção da economia do Estado, caso outra unidade da

Federação conceda benefício fiscal não previsto em lei complementar ou em

convênio celebrado nos termos da legislação específica. O § 1º desse artigo

determina que o expediente com exposição de motivos para adoção de medida que

incida sobre setor econômico deve ser enviado à Assembleia Legislativa pela

Secretaria de Estado de Fazenda – SEF. Essa medida, conforme o disposto no § 2º

do referido artigo, deve ser ratificada pela Assembleia Legislativa no prazo de 90 dias,

por meio de resolução. Nos termos do § 6° do mesmo dispositivo, cabe à SEF, ainda,

o envio trimestral a esta Casa da relação das medidas adotadas e dos contribuintes

sobre os quais elas incidiram.

Tendo como fundamento o artigo acima referido, a mensagem do Governador em

exame encaminha a esta Casa exposição de motivos elaborada pela SEF que

justifica a adoção das medidas de proteção da indústria mineira de revestimento

cerâmico contra benefício fiscal irregularmente concedido pelo Estado da Bahia, por

meio de sua Lei nº 7.025, de 24/1/97, que instituiu o Programa de Promoção de

Desenvolvimento da Bahia – Probahia. Por meio da Resolução nº 49/2006, desse

Estado, o Conselho Deliberativo do Probahia concedeu a estabelecimento industrial

de revestimento cerâmico do Município de Camaçari, filial de estabelecimento

mineiro, os seguintes benefícios: crédito presumido de 85% do valor do ICMS

incidente nas saídas de revestimentos cerâmicos, vedada a utilização dos demais

créditos; diferimento do pagamento do imposto incidente na importação de máquinas

e equipamentos destinados a integrar o ativo permanente e de mercadorias para

serem utilizadas como insumos de produção; diferimento do pagamento do imposto

incidente na entrada de insumos e nas saídas de produtos deles decorrentes; e

diferimento do pagamento do diferencial de alíquotas nas aquisições, em operações

interestaduais, de bens destinados ao ativo permanente.
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Segundo a exposição de motivos, a política de incentivos adotada pelo Estado da

Bahia permite que o contribuinte deixe de desembolsar recursos com o recolhimento

do imposto para utilizá-los como capital de giro e em novos investimentos, o que se

reflete diretamente na sua competitividade em relação aos estabelecimentos

industriais mineiros, que ficam em situação de desigualdade tributária. Essas

vantagens afetam a livre concorrência, evidenciando que a forma de gestão adotada

por esse Estado visa à atração ou manutenção de empreendimentos no seu território,

ainda que à custa de desonerações fiscais.

Conforme alegações da empresa mineira, apresentadas na exposição de motivos,

embora a logística de produção e distribuição de seus produtos em Minas Gerais seja

melhor, existe a possibilidade real de fechamento da unidade industrial mineira,

localizada no Município de Várzea da Palma, com a transferência da totalidade da

produção para o estabelecimento baiano, em razão dos benefícios concedidos pelo

Estado da Bahia. Por isso, a exposição de motivos defende uma rápida reação do

governo estadual, a fim de neutralizar os efeitos econômicos e sociais negativos para

o Estado e principalmente para a região onde está localizado o contribuinte mineiro,

fortalecendo o mercado interno, preservando emprego e renda e, consequentemente,

a arrecadação de ICMS pelo Estado.

A exposição de motivos ainda salienta que os referidos benefícios afrontam o

disposto no art. 155, § 2º, inciso XII, alínea "g", da Constituição da República e na Lei

Complementar nº 24, de 7/1/75, uma vez que foram concedidos sem a aprovação do

Conselho Nacional de Política Fazendária – Confaz. Além disso, é apontada ofensa

ao princípio da não discriminação tributária em razão da procedência ou do destino

da mercadoria, estabelecido pelo disposto no art. 152 da Carta Magna.

Consideramos necessário o regime especial de tributação concedido, a fim de

restabelecer a competitividade da indústria mineira de revestimento cerâmico e de

evitar prejuízos para a economia do Estado.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela ratificação do regime especial de tributação concedido

à indústria de revestimento cerâmico, por meio do projeto de resolução a seguir

apresentado.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO

Ratifica regime especial de tributação concedido à indústria de revestimento

cerâmico, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º – Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao

contribuinte mineiro da indústria de revestimento cerâmico, nos termos do art. 225 da

Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, em virtude de benefício fiscal concedido

pelo Estado da Bahia por meio da Lei nº 7.025, de 24 de janeiro de 1997.

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 23 de setembro de 2009.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Antônio Júlio - Inácio Franco.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 888/2007

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O Projeto de Lei nº 888/2007, de autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes,

objetiva declarar de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais

da Comunidade dos Cancans - Appruccan -, com sede no Município de Ilicínea.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20/4/2007 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 888/2007 objetiva declarar de utilidade pública a Associação

dos Pequenos Produtores Rurais da Comunidade dos Cancans - Appruccan -, com

sede no Município de Ilicínea.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
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um ano e sua Diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Além disso, o art. 45 de seu estatuto (ver alteração realizada em 6/8/2009) dispõe

que, no caso de sua dissolução, os bens remanescentes serão destinados a

instituição congênere, legalmente constituída e devidamente registrada, para serem

aplicados nas mesmas finalidades da associação dissolvida; e o art. 46 determina

que as atividades dos seus Conselheiros, bem como as dos mantenedores ou

associados não serão remuneradas.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 888/2007.

Sala das Comissões, 22 de setembro de 2009.

Chico Uejo, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Delvito Alves - Ronaldo

Magalhães - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.342/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

declarar de utilidade pública o Centro Educacional da Criança e do Adolescente -

Ceca -, com sede no Município de Pavão.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 21/5/2009, a proposição foi distribuída às

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

para receber parecer.

Cabe a esta Comissão examinar a matéria, preliminarmente, 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 análise pretende declarar de utilidade pública o Centro

Educacional da Criança e do Adolescente - Ceca -, com sede no Município de Pavão.

Inicialmente, cumpre esclarecer que os requisitos para que as associações e

fundações constituídas no Estado sejam declaradas de utilidade pública estão
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enumerados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998, com as modificações introduzidas

pela Lei no 15.430, de 2005.

Dessa forma, tais entidades, além de possuírem o fito exclusivo de servir

desinteressadamente à coletividade, deverão comprovar personalidade jurídica,

funcionamento há mais de um ano, idoneidade e não remuneração de seus Diretores.

Ademais, vale lembrar que, quando houver dissolução de uma associação, o

remanescente do seu patrimônio líquido será destinado à entidade de fins não

econômicos designada no estatuto ou, omisso este, por deliberação dos associados,

a instituição municipal, estadual ou federal de fins idênticos ou semelhantes,

conforme estatui o art. 61 do Código Civil.

Pelo exame da documentação instrutiva do processo, constata-se o atendimento às

exigências mencionadas, uma vez que restou 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 dessa função.

Com efeito, conforme preceitua o “caput” do art. 35 do estatuto da entidade, os

cargos de sua direção não são remunerados.

Note-se ainda, que, de acordo com o art. 38 do referido estatuto, em caso de

dissolução da entidade, o patrimônio remanescente reverterá em benefício de

associação congênere registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Pelas razões expendidas, entendemos, portanto, que não há óbice à tramitação do

projeto de lei em análise.

Conclusão

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

do Projeto de Lei no 3.342/2009.

Sala das Comissões, 22 de setembro de 2009.

Chico Uejo, Presidente - Delvito Alves, relator - Ronaldo Magalhães - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 3.558 /2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gil Pereira, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

dar a denominação de Deputado Edgar Pereira ao trecho de 29,9km da Rodovia MG-
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403, que liga o Município de São João da Ponte ao Município de Varzelândia.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6/8/2009 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 3.558/2009 tem por finalidade dar a denominação de Deputado

Edgar Pereira ao trecho de 29,9km da Rodovia MG-403 que liga o Município de São

João da Ponte ao Município de Varzelândia.

No tocante à competência normativa, as matérias que só podem ser reguladas pela

União estão elencadas no art. 22 da Constituição da República; as que são reguladas

pelo Município, por sua vez, estão previstas no art. 30, que assegura a esse ente

federativo a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de interesse local e

suplementar as legislações federal e estadual, para melhor atender às suas

peculiaridades. Quanto ao 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 relação à deflagração do processo legislativo, a matéria não se encontra entre

as reservadas pelo art. 66 da Constituição do Estado à Mesa da Assembleia ou aos

titulares dos Poderes Executivo e Judiciário, do Ministério Público ou do Tribunal de

Contas. Pode, portanto, ser apresentada por membro desta Casa.

Ressalte-se, entretanto, que a Lei nº 16.032, de 2006, dá a denominação de

Rodovia Prefeito João Cardoso Godinho ao trecho da Rodovia MG-403 que liga os

Municípios de Varzelândia e São João da Ponte.

Tendo em vista essa constatação e que toda homenagem pública deve perpetuar-

se, o caráter de perenidade deve ser mantido, em respeito ao princípio da
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razoabilidade. Apenas um fato novo que maculasse a reputação do homenageado

poderia justificar a mudança de denominação. Como isso não ocorreu, ela deve

permanecer.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei n° 3.558/2009.

Sala das Comissões, 22 de setembro de 2009.

Chico Uejo, Presidente e relator - Delvito Alves - Padre João - Ronaldo Magalhães.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.592/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em epígrafe tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do Entorno do

Lago de Miranda em Indianópolis - Amelmi -, com sede no Município de Indianópolis.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 8/8/2009, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável para receber parecer.

Cabe a esta Comissão examinar a matéria, preliminarmente, 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 análise pretende declarar de utilidade pública a Associação dos

Moradores do Entorno do Lago de Miranda em Indianópolis - Amelmi -, com sede no

Município de Indianópolis.

Inicialmente, cumpre esclarecer que os requisitos para que as associações e

fundações constituídas no Estado sejam declaradas de utilidade pública estão

enumerados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998, com as modificações introduzidas

pela Lei no 15.430, de 2005.

Dessa forma, tais entidades, além de possuírem o fito exclusivo de servir

desinteressadamente à coletividade, devem comprovar personalidade jurídica,

funcionamento há mais de um ano, idoneidade e não remuneração de seus Diretores.
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Ademais, vale lembrar que, em caso de dissolução da associação, seu patrimônio

líquido será destinado à entidade de fins não econômicos designada no estatuto ou,

omitindo-se este, por deliberação dos associados, a instituição municipal, estadual ou

federal de fins idênticos ou semelhantes, conforme estatui o art. 61 do Código Civil.

Pelo exame da documentação instrutiva do processo, constata-se o atendimento às

exigências mencionadas, uma vez que restou 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.

Com efeito, conforme preceitua o parágrafo único do art. 14 do estatuto da

entidade, os cargos de sua direção não são remunerados.

Note-se, ainda, que, de acordo com o parágrafo único do art. 27 do referido

estatuto, em caso de dissolução da entidade, o patrimônio remanescente reverterá

em benefício de entidades congêneres registradas no Conselho Nacional de

Assistência Social ou de entidade pública do Município em que tem sede.

Pelas razões expendidas, entendemos que não há óbice à tramitação do projeto de

lei em análise.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.592/2009.

Sala das Comissões, 22 de setembro de 2009.

Chico Uejo, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Padre João - Delvito Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.648/2009

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em epígrafe

objetiva declarar de utilidade pública a Associação dos Pequenos Agricultores do

Barreiro e Silveira - Apabs -, com sede no Município de Ibiraci.

A proposição foi analisada 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

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

O Projeto de Lei nº 3.648/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Pequenos Agricultores do Barreiro e Silveira - Apabs -, com sede no Município de

Ibiraci, entidade sem fins lucrativos, cujo objetivo central consiste na prestação de

serviços que contribuam para o desenvolvimento e a racionalização das explorações

agropecuárias e para a melhoria das condições de vida de seus associados.

A concessão do título de utilidade pública tem por fundamento o entendimento de

que se trata de um meio utilizado pelo governo para apoiar entidades privadas que

prestam serviços necessários à coletividade, como a assistência social e a promoção

da educação e da cultura, entre outros. Para que as instituições possam receber

esses títulos, é mister que seus serviços sejam executados da mesma forma que o

governo os executaria, para atender ao público em geral, sem distinções de raça, cor,

credo ou outras formas de discriminação, não tendo o lucro por finalidade.

A entidade em questão promove ações de relevância pública, contribuindo para a

conquista de renda e qualidade na produção, razão pela qual merece o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 3.648/2009, em turno

único.

Sala das Comissões, 22 de setembro de 2009.

Chico Uejo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.669/2009

Comissão de Cultura

Relatório

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

objetivo declarar de utilidade pública a Corporação Musical Euterpe Operária, com

sede no Município de Lavras.

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.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.669/2009 pretende declarar de utilidade pública a Corporação

Musical Euterpe Operária, com sede no Município de Lavras, 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 para formação

de novos instrumentistas e promove o entretenimento da população com

apresentações musicais nos eventos cívicos, artísticos, culturais ou recreativos dos

quais participa.

Em face dessas considerações, é meritória a intenção de se conceder à

Corporação Musical Euterpe Operária a pretendida declaração de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.669/2009, em turno

único.

Sala das Comissões, 23 de setembro de 2009.

Gláucia Brandão, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.676/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação dos Apicultores de Ouro Branco - Apiouro,

com sede no Município de Ouro Branco.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 29/8/2009, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial para

receber parecer.

Cabe a esta Comissão examinar a matéria, preliminarmente, 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 análise pretende declarar de utilidade pública a Associação dos
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Apicultores de Ouro Branco - Apiouro -, com sede no Município de Ouro Branco.

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

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

1998, com as modificações introduzidas pela Lei no 15.430, de 2005.

Dessa forma, tais entidades, além de possuírem o fito exclusivo de servir

desinteressadamente à coletividade, deverão comprovar personalidade jurídica,

funcionamento há mais de um ano, idoneidade e não remuneração de seus Diretores.

Ademais, vale lembrar que, quando houver dissolução de uma associação, o

remanescente do seu patrimônio líquido será destinado à entidade de fins não

econômicos designada no estatuto ou, omisso este, por deliberação dos associados,

a instituição municipal, estadual ou federal de fins idênticos ou semelhantes,

conforme estatui o art. 61 do Código Civil.

Pelo exame da documentação instrutiva do processo, constata-se o atendimento às

exigências mencionadas, uma vez que restou 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 dessa função.

Com efeito, conforme preceitua o art. 45 do estatuto da entidade, os cargos de sua

direção não são remunerados. Acrescente-se a isso que, de acordo com o art. 40 do

referido documento, qualquer renda gerada por suas atividades será sempre

destinada ao custeio e à expansão dos próprios serviços e do patrimônio, sendo

vedada a sua distribuição sob a forma de lucros ou a qualquer título.

Note-se ainda, que, de acordo com o “caput” do art. 59 do mesmo estatuto, em

caso de dissolução da entidade, o patrimônio remanescente reverterá em benefício

de entidades congêneres ou de entidade pública.

Entendemos, portanto, que não há óbice à tramitação do projeto de lei em análise.

Conclusão

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

do Projeto de Lei no 3.676/2009.

Sala das Comissões, 22 de setembro de 2009.

Chico Uejo, Presidente e relator - Ronaldo Magalhães - Padre João - Delvito Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.678/2009
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Irmã Meire de Fátima Francisco -

AME -, com sede no Município de Sete Lagoas.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 29/8/2009, a proposição foi distribuída às

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

para receber parecer.

Cabe a esta Comissão examinar a matéria, preliminarmente, 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 análise pretende declarar de utilidade pública a Associação Irmã

Meire de Fátima Francisco - AME -, com sede no Município de Sete Lagoas.

Inicialmente, cumpre esclarecer que os requisitos para que as associações e

fundações constituídas no Estado sejam declaradas de utilidade pública estão

listados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998, com as modificações introduzidas pela

Lei no 15.430, de 2005.

Dessa forma, tais entidades, além de possuírem o fito exclusivo de servir

desinteressadamente à coletividade, deverão comprovar personalidade jurídica,

funcionamento há mais de um ano, idoneidade e não remuneração de seus diretores.

Ademais, vale lembrar que, quando houver dissolução de uma associação, o

remanescente do seu patrimônio líquido será destinado à entidade de fins não

econômicos designada no estatuto, ou, omisso este, por deliberação dos associados,

à instituição municipal, estadual ou federal, de fins idênticos ou semelhantes,

conforme estatui o art. 61 do Código Civil.

Pelo exame da documentação instrutiva do processo, constata-se o atendimento às

exigências mencionadas, uma vez que restou 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 dessa função.

Com efeito, conforme preceitua o § 1o do art. 16 do estatuto da entidade, os cargos
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de sua direção não são remunerados.

Note-se, ainda, que, de acordo com o art. 8o do referido estatuto, em caso de

dissolução da entidade, o patrimônio remanescente reverterá em benefício de

organização de assistência social ou organização da sociedade civil de interesse

público, sem fins lucrativos, que tenham objetivos sociais semelhantes ao da

entidade.

Pelas razões expendidas, entendemos, portanto, que não há óbice à tramitação do

projeto de lei em análise.

Conclusão

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

do Projeto de Lei no 3.678/2009.

Sala das Comissões, 22 de setembro de 2009.

Chico Uejo, Presidente - Delvito Alves, relator - Ronaldo Magalhães - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.684/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares do Sistema III - Adafs III -,

com sede no Município de Jaíba.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8/5/2009 e 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 3.684/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Agricultores Familiares do Sistema III - Adafs III -, com sede no Município de

Jaíba.

Os requisitos para que as associações e fundações em funcionamento no Estado

sejam declaradas de utilidade pública estão discriminados no art. 1º da Lei nº 12.972,

de 1998.
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Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o 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. 28 do seu estatuto determina que o exercício dos

cargos da Diretoria e do Conselho Fiscal será inteiramente gratuito; e o art. 32

preceitua que, em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado

a outra instituição 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 3.684/2009.

Sala das Comissões, 22 de setembro de 2009.

Chico Uejo, Presidente - Delvito Alves, relator - Ronaldo Magalhães - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.687/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Vanderlei Jangrossi, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública a Central de Associações dos Produtores Rurais do Projeto Jaíba

- Centraljai -, com sede no Município de Jaíba.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 3/9/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

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 3.687/2009 pretende declarar de utilidade pública a Central de

Associações dos Produtores Rurais do Projeto Jaíba - Centraljai -, com sede no

Município de Jaíba.

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,
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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 dos respectivos

cargos.

Ressalte-se, ainda, que a alínea “c” do art. 4º do seu estatuto determina que o

exercício dos cargos dos seus dirigentes será inteiramente gratuito. Por sua vez, o

art. 59 preceitua que, em caso de dissolução da entidade, o patrimônio remanescente

será destinado a entidades associadas, a associação congênere ou a instituição

filantrópica.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.687/2009.

Sala das Comissões, 22 de setembro de 2009.

Chico Uejo, Presidente - Padre João, relator - Delvito Alves - Ronaldo Magalhães.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.689/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Bandeirante Esporte Clube, com sede no

Município de Jaíba.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 3/9/2009 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 jurídicos, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.689/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Bandeirante Esporte Clube, com sede no Município de Jaíba.
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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, no estatuto constitutivo, o parágrafo único do art. 66 dispõe que, na

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

congênere, legalmente constituída, detentora do título de utilidade pública estadual; e

o § 1º do art. 77 determina que a instituição não remunera nem concede vantagens

ou benefícios, por nenhuma forma ou título, a seus Diretores, Conselheiros, sócios

instituidores, benfeitores ou equivalentes.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.689/2009.

Sala das Comissões, 22 de setembro de 2009.

Chico Uejo, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito Alves - Ronaldo

Magalhães - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.690/2009

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 Comunitária dos Bairros Bom

Jesus e Bairro Recanto do Lago Azul, com sede no Município de Mateus Leme.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 3/9/2009, a proposição foi distribuída às

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

para receber parecer.

Cabe a esta Comissão examinar a matéria, preliminarmente, quanto aos aspectos

de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme determina o art. 188,

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

A proposição em análise pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária dos Bairros Bom Jesus e Bairro Recanto do Lago Azul, com sede no

Município de Mateus Leme.

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

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

1998.

Dessa forma, tais entidades, além de possuírem o fito exclusivo de servir

desinteressadamente à coletividade, devem comprovar personalidade jurídica,

funcionamento há mais de um ano, idoneidade e não remuneração de seus Diretores.

Ademais, vale lembrar que, em caso de dissolução da associação, seu patrimônio

líquido será destinado à entidade de fins não econômicos designada no estatuto, ou,

omitindo-se este, por deliberação dos associados, a instituição municipal, estadual ou

federal de fins idênticos ou semelhantes, conforme estatui o art. 61 do Código Civil.

Pelo exame da documentação instrutiva do processo, constata-se o atendimento às

exigências mencionadas, uma vez que restou 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.

Com efeito, conforme se infere da leitura do art. 28 do estatuto da entidade, os

cargos de sua direção não são remunerados.

Note-se, ainda, que, de acordo com o art. 32 do mesmo estatuto, na hipótese de

dissolução da entidade, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade

pública.

Entendemos, portanto, que não há óbice à tramitação do projeto de lei em análise.

Conclusão

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

do Projeto de Lei no 3.690/2009.

Sala das Comissões, 22 de setembro de 2009.

Chico Uejo, Presidente e relator - Ronaldo Magalhães - Padre João - Delvito Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.691/2009



____________________________________________________________________________
1160

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Centro de Apoio Sociocultural e Artístico Real - Casa Real -, com

sede no Município de Diamantina.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8/5/2009 e 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 3.691/2009 pretende declarar de utilidade pública o Centro de

Apoio Sociocultural e Artístico Real - Casa Real -, com sede no Município de

Diamantina.

Os requisitos para que as associações e fundações em funcionamento no Estado

sejam declaradas de utilidade pública estão relacionados 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 dos respectivos

cargos.

Ressalte-se, ainda, que o parágrafo único do art. 22 do seu estatuto determina que

o exercício dos cargos da Diretoria será inteiramente gratuito. Por sua vez, o art. 33

preceitua que, em caso de dissolução da entidade, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade afim.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.691/2009.

Sala das Comissões, 22 de setembro de 2009.

Chico Uejo, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Delvito Alves - Padre João.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.702/2009

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 a Associação Comunitária, Esportiva, Recreativa,

Beneficente e Cultural Ipê Amarelo, com sede no Município de Sabará.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4/9/2009 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 3.702/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária, Esportiva, Recreativa, Beneficente e Cultural Ipê Amarelo,

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 estatuto constitutivo da instituição determina no art. 20 que as

atividades dos seus Diretores, Conselheiros, instituidores e associados não serão

remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou

vantagem. Por sua vez, o art. 22 estabelece que, na hipótese de dissolução da

Associação, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere,

juridicamente constituída.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do
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Projeto de Lei nº 3.702/2009.

Sala das Comissões, 22 de setembro de 2009.

Chico Uejo, Presidente - Padre João, relator - Delvito Alves - Ronaldo Magalhães.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.704/2009

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 dos Moradores do Bairro Santa Maria, com sede no

Município de Timóteo.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4/9/2009 e 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 3.704/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Moradores do Bairro Santa Maria, com sede no Município de Timóteo.

Os requisitos para que as associações e fundações em funcionamento no Estado

sejam declaradas de utilidade pública estão relacionados 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 dos respectivos

cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 54 do seu estatuto determina que o exercício dos

cargos de Diretor e Conselheiro será inteiramente gratuito. Por sua vez, o § 3º do art.

58 preceitua que, em caso de dissolução da Associação, o patrimônio remanescente

será destinado a entidades congêneres, preferencialmente do mesmo bairro, que

tenham personalidade jurídica e estejam registradas no Conselho Nacional de

Assistência Social.
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Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.704/2009.

Sala das Comissões, 22 de setembro de 2009.

Chico Uejo, Presidente - Delvito Alves, relator - Ronaldo Magalhães - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.710/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Ademir Lucas, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento de Boa Vista -

Condebov -, com sede no Município de Esmeraldas.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 5/9/2009 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 3.710/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Conselho de Desenvolvimento de Boa Vista - Condebov -, 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. 14, parágrafo

único, que as atividades dos seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucros, bonificações ou de quaisquer outras

vantagens ou benefícios; e no art. 28, parágrafo único, que, na hipótese de sua
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dissolução, o patrimônio remanescente reverterá 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 3.710/2009.

Sala das Comissões, 22 de setembro de 2009.

Chico Uejo, Presidente e relator - Ronaldo Magalhães - Delvito Alves - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.713/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

utilidade pública a Associação Monlevadense de Produtores da Agricultura Familiar -

Tanquinho 1 - Ampaf –, com sede no Município de João Monlevade.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 5/9/2009 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 3.713/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Monlevadense de Produtores da Agricultura Familiar - Tanquinho 1 - Ampaf -, com

sede no Município de João Monlevade.

Os requisitos para que as associações e fundações em funcionamento no Estado

sejam declarados de utilidade pública estão elencados 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. 18, § 1º, do seu estatuto, prevê que o exercício dos

cargos de seus Diretores, Conselheiros, sócios, benfeitores ou equivalentes não será
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remunerado; e o art. 31 preceitua que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a instituição congênere, dotada de personalidade

jurídica, preferencialmente com sede e atividades no Município de João Monlevade,

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 3.713/2009.

Sala das Comissões, 22 de setembro de 2009.

Chico Uejo, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Padre João - Delvito Alves -

Ronaldo Magalhães.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.716/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Vanderlei Miranda, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Projeto Missionário Árvore Que Dá Fruto, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 5/9/2009 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 3.716/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Projeto Missionário Árvore Que Dá Fruto, 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.
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Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 29, que as

atividades de seus Diretores e Conselheiros não são remuneradas, sendo-lhes

vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e, no art. 33,

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

entidade congênere, com personalidade jurídica, registrada no Conselho Nacional de

Assistência Social, que tenha sede e desenvolva a maior parte de suas atividades no

Estado; ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.716/2009.

Sala das Comissões, 22 de setembro de 2009.

Chico Uejo, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Delvito Alves - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.726/2009

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 de Moradores da Serra Negra - Amosena -,

com sede no Município de São Sebastião do Oeste.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10/9/2009 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 3.726/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Moradores da Serra Negra - Amosena -, com sede no Município de

São Sebastião do Oeste.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou
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comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

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

exercício de suas funções.

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

atividades dos seus dirigentes não são remuneradas, sendo-lhes vedado o

recebimento de qualquer lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e no art. 32

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

instituição 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 3.726/2009.

Sala das Comissões, 22 de setembro de 2009.

Chico Uejo, Presidente e relator - Ronaldo Magalhães - Delvito Alves - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.737/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

objetivo declarar de utilidade pública o Instituto Alair Martins, com sede no Município

de Uberlândia.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 11/9/2009 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 3.737/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Instituto Alair Martins, com sede no Município de Uberlândia.

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

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

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro
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atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no § 4º do art. 6º que as

atividades dos seus dirigentes não são remuneradas; e no § 5º do mesmo artigo que,

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

instituição 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 - Ocips.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.737/2009.

Sala das Comissões, 22 de setembro de 2009.

Chico Uejo, Presidente - Delvito Alves, relator - Ronaldo Magalhães - Padre João.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 3.229/ 2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, a proposição em estudo visa a

regulamentar o art. 199 da Constituição do Estado de Minas Gerais e dar outras

providências.

Preliminarmente, foi a proposição encaminhada à Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo n° 1, que apresentou.

Esgotado o prazo regimental para que a Comissão de Educação, Ciência,

Tecnologia e Informática apreciasse o mérito, 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 n° 3.299/2009 busca assegurar a pa rceria entre a Universidade do

Estado de Minas Gerais – Uemg – e as fundações educacionais de ensino superior



____________________________________________________________________________
1169

conhecidas como associadas, estabelecendo tratamento prioritário a essas

instituições por meio da concessão de bolsas de estudo de graduação e

especialização, auxílio para pesquisa e extensão, parceria pedagógica e convênios

de cooperação mútua. O projeto estabelece ainda, na estrutura das pró-reitorias que

compõem a estrutura orgânica da Uemg, a pró-reitoria do Interior, cuja finalidade é a

integração da Uemg com as diversas regiões do Estado e as unidades associadas.

A Comissão de Constituição e Justiça ressaltou, em seu parecer, a autonomia

administrativa, financeira e didático-científica da Uemg, entidade autárquica criada

pelo art. 81 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT – da

Constituição Estadual e organizada pela Lei n° 11.5 39, de 1994. Desse modo,

apresentou o Substitutivo n° 1, cujo texto foi prop osto pelo Poder Executivo, para

corrigir alguns vícios do projeto original, que afrontavam diretamente a autonomia da

instituição. Não obstante, após o parecer da referida Comissão, optou-se, para

corrigir vício de iniciativa, por incorporar o texto do substitutivo apresentado ao

Projeto de Lei n° 3.367/2009, do Governador do Esta do, uma vez que a Constituição

mineira prevê, no art. 66, III, “e”, a competência privativa do Chefe do Executivo para

criar, estruturar e extinguir entidade da administração indireta. Desse modo, o texto

integral do Substitutivo n° 1 incorporou-se ao proj eto de lei, que foi aprovado e

transformado em norma jurídica, a saber, a Lei n° 1 8.384, de 2009.

O projeto em análise, bem como o Substitutivo n° 1,  apresentado pela Comissão de

Constituição e Justiça, ficaram prejudicados com a promulgação da nova lei;

entretanto, conforme foi observado, quando de sua publicação, a Lei n° 18.384, de

2009, apresentou erro material, equivocando-se quanto à denominação das entidades

associadas à Uemg. Em face disso, apresentamos o Substitutivo n° 2 de modo a

corrigir essa questão. Ressalte-se, que do ponto de vista financeiro-orçamentário, não

há óbice à tramitação desse projeto, uma vez que sua aprovação não acarreta gasto

público.

Conclusão

Pelos fundamentos expostos, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

3.229/2009, no 1° turno, na forma do Substitutivo n ° 2, a seguir redigido, e pela

rejeição do Substitutivo n° 1, apresentado pela Com issão de Constituição e Justiça.
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SUBSTITUTIVO N° 2

Altera o § 1° do art. 9° da Lei n° 18.384, de 15 de  setembro de 2009, “que 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 nºs 39, de 3 de abril de 1998, 91, de 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° – O § 1° do art. 9° da Lei n° 18.384, de 15  de setembro de 2009, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 9° – (...)

§ 1° – São instituições associadas à Uemg:

I – a Fundação Educacional de Divinópolis;

II – a Fundação de Ensino Superior de Passos ;

III – a Fundação Educacional do Vale do Jequitinhonha, do Município de

Diamantina;

IV – a Fundação Cultural Campanha da Princesa, do Município de Campanha;

V – a Fundação Fafile de Carangola;

VI – a Fundação Educacional de Ituiutaba.”.

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

Sala das Comissões, 23 de setembro de 2009.

Zé Maia, Presidente - Inácio Franco, relator - Antônio Júlio - Lafayette de Andrada.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.362/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe pretende dar

“nova redação ao art. 2º da Lei nº 18.030, de 12 de janeiro de 2009, que dispõe sobre

a distribuição da parcela da receita do produto da arrecadação do ICMS pertencente

aos Municípios”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 22/5/2009, foi a matéria distribuída às
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Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cumpre agora a esta Comissão, nos termos do art. 102, III, “a”, do Regimento

Interno, emitir parecer sobre a juridicidade, constitucionalidade e legalidade da

proposição.

Fundamentação

A proposição em exame visa a alterar parâmetro para a repartição da quota do

ICMS destinada aos Municípios, conforme lei estadual, nos termos do inciso II do

parágrafo único do art. 158 da Constituição Federal. Mais especificamente, pretende

modificar o critério relativo à educação.

Pela proposta em exame, o critério anterior, que era definido mediante a análise do

número de alunos atendidos pela rede municipal de ensino, passaria a ser

determinado por índices de qualidade educacional compostos por indicadores

definidos pela Secretaria de Estado de Educação e calculados com base em critérios

estabelecidos em regulamento.

Passamos à análise do projeto.

Cumpre, inicialmente, salientar que o produto proveniente da arrecadação do ICMS

é dividido entre o Estado e os Municípios, obedecendo aos critérios estabelecidos no

art. 158, IV, da Carta Federal. Pertencem aos Municípios 25% da receita, distribuídos

na seguinte proporção: três quartos, no mínimo, na proporção do valor adicionado

nas operações relativas à circulação de mercadorias e na prestação de serviços

realizados nos respectivos territórios; e o quarto remanescente conforme dispuser lei

estadual.

Assim, por um lado, cabe ao Estado, em função de critérios econômicos e sociais,

bem como de critérios de política e desenvolvimento, proceder à definição dos

instrumentos de cálculo que poderão levar à variação da participação dos Municípios

na quota de um quarto do produto da arrecadação do ICMS. Por outro lado, não pode

a legislação estadual, sob o pretexto de incentivar certas condutas, ignorar

disposições constitucionais e legais relativas ao sistema de ensino adotado no País.

Se não, vejamos.

Nos termos do art. 211 da Constituição da República, são âmbitos prioritários de

atuação do Município o ensino fundamental e a educação infantil. Por sua vez, a Lei
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Federal nº 9.394, de 20/12/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional -,

dispõe que, na organização da educação nacional, cabe ao Município oferecer

educação infantil e, prioritariamente, o ensino fundamental, sendo permitida a

atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente

as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais

mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e ao desenvolvimento

do ensino.

Ocorre que a proposição em análise estabelece a forma de cálculo do índice de

qualidade dos Municípios para fins de repartição da receita do produto da

arrecadação do ICMS levando em conta apenas a qualidade do ensino fundamental e

do ensino médio. Desse modo, a forma de cálculo proposta ignora uma das áreas

prioritárias de atuação do Município, substituindo-a por uma área cuja prioridade de

atuação foi atribuída ao Estado, o que pode ensejar a inversão de preferências

constitucionalmente estabelecidas. O Estado estaria a estimular uma conduta por

parte dos Municípios que não se coaduna com a proposta para o sistema de ensino

nacional. Isso acabaria por gerar distorções, uma vez que pode haver casos em que

os Municípios cumprem as metas para a educação infantil e o ensino fundamental,

mas não possuem recursos suficientes para investir no ensino médio. Assim, um

Município que, mesmo com escassez de recursos, cumpre com as determinações do

legislador constituinte, poderia ser prejudicado na distribuição das receitas pelo

Estado, ao qual a Constituição da República, em seu art. 211, § 3º, atribui a atuação

prioritária no ensino médio.

Assim, sob a ótica do princípio da razoabilidade, alguns dispositivos do projeto não

têm sustentação. Entendemos que foge aos princípios da razoabilidade e da

proporcionalidade incluir o índice de qualidade do ensino médio na fórmula de cálculo

do índice de qualidade educacional no Município.Trata-se de medida desarrazoada,

que interfere na forma como foi articulado o sistema de ensino nacional, contrariando

o interesse público, consagrado na Constituição Federal.

Ademais, pela análise da fórmula proposta no projeto, conclui-se que não é possível

determinar o índice de qualidade educacional de determinado Município. Isso porque

ela traz, no denominador da fração, o somatório dos índices de qualidade educacional
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de todos os Municípios do Estado. Ora, ocorre que o índice buscado integra o

somatório e, se ele não é sabido, não há como conhecer o próprio somatório de

índices. Chega-se, assim, a um problema de impossível solução.

Por sua vez, a atribuição da competência para definir os indicadores para o cálculo

do Índice Municipal de Qualidade Educacional à Secretaria de Estado de Educação

afronta competência privativa do Governador do Estado, a quem cabe, de acordo

com os arts. 90, II, e 66, III, “e”, da Constituição do Estado, a direção superior do

Poder Executivo e a criação, estruturação e extinção de Secretarias de Estado.

Pelos motivos expostos, propomos o Substitutivo nº 1, ao final deste parecer, de

modo que o critério para a educação seja baseado na qualidade educacional do

Município, e não em um critério quantitativo, sanando os vícios verificados.

Por fim, no que concerne à iniciativa para deflagrar o processo legislativo, não há

nada que impeça a tramitação da proposição nesta Casa, já que inexiste norma

instituidora de iniciativa legislativa privativa relativamente ao tema. Outrossim, 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 tributário e financeiro.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.362/2009 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dá nova redação ao art. 2º da Lei nº 18.030, de 12 de janeiro de 2009, que dispõe

sobre a distribuição da parcela da receita do produto da arrecadação do ICMS

pertencente aos Municípios.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 2º da Lei nº 18.030, de 12 de janeiro de 2009, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 2º - Os valores decorrentes da aplicação dos percentuais relativos ao critério

“educação”, de que trata o inciso V do art. 1º, serão distribuídos de acordo com índice

que medirá a qualidade educacional nos Municípios do Estado, cuja forma de cálculo
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será definida em regulamento.”.

Art. 2º - Fica revogado o Anexo III da Lei nº 18.030, de 2009.

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

Sala das Comissões, 22 de setembro de 2009.

Chico Uejo, Presidente - Delvito Alves, relator - Padre João - Ronaldo Magalhães.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.439/2009

Comissão de Administração Pública

Relatório

O Projeto de Lei nº 3.439/2009, de autoria do Governador do Estado, “altera as Leis

nº 15.787, de 27 de outubro de 2005, e nº 17.006, de setembro de 2007, e cria cargos

pertencentes ao Grupo de Atividades de Ciência e Tecnologia do Poder Executivo”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 25/6/2009, foi o projeto examinado pela

Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,

constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Compete a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art.102, I, “a”,

do Regimento Interno, examinar o mérito da proposta.

Fundamentação

A alteração proposta para a Lei nº 15.787, de 27/10/2005, que institui a Vantagem

Temporária Incorporável - VTI -, é fruto de uma demanda dos representantes dos

servidores do magistério que foi aprovada pela Câmara de Coordenação Geral,

Planejamento, Gestão e Finanças, conforme esclarece a exposição de motivos que

acompanha a mensagem do Governador.

A questão envolve a designação de servidores prevista na alínea “a” do § 1º do art.

10 da Lei nº 10.254, de 1990, que instituiu o regime jurídico único, no que diz respeito

à percepção de VTI e de adicionais por tempo de serviço.

A VTI, nos termos da Lei nº 15.787, de 2005, é devida aos designados na data da

sua publicação e corresponde ao valor resultante da soma da Parcela Remuneratória

Complementar - PRC -, de que trata a Lei Delegada nº 41, de 2000, e do abono

instituído pela Lei Delegada nº 38, de 1997, de acordo com o disposto no inciso I do

art. 2º.

O “caput” do art. 9º da referida lei garante o pagamento da VTI aos designados nas
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condições que estabelece. Sendo assim, atendendo ao disposto no § 1º desse artigo,

ocorrendo nova designação, fica assegurado ao designado o pagamento do valor

correspondente à VTI percebida por ele, desde que o intervalo entre uma e outra

designação não ultrapasse 300 dias. Caso contrário, o designado passará a perceber

a VTI relativa à nova designação, que corresponderá ao valor estabelecido em lei

para os servidores que ingressarem em cargo de carreira do Poder Executivo após a

data da publicação da Lei nº 15.787. Todavia, outra condição está prevista na

hipótese de nova designação quando o intervalo entre uma e outra for superior a 300

dias. Nessa hipótese, o designado não fará jus aos adicionais por tempo de serviço.

Ressalte-se, por ser oportuno, que o art. 60 da Lei nº 15.788 assegura ao

designado de que trata a alínea “a” do § 1º do art. 10 da Lei nº 10.254 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. O que se propõe, portanto, nos termos do projeto em exame, é conceder um

tratamento equânime aos designados em questão, evitando o tratamento diferenciado

que hoje existe.

Com efeito, o critério existente para a negação daquele direito, que consiste apenas

na justificativa de que a designação ocorreu em período superior a 300 dias, não nos

parece razoável para abrigar uma situação que realmente diferencie umas pessoas

de outras. Reconhecemos, portanto, a conveniência e oportunidade da medida

proposta, que consiste em permitir o pagamento dos adicionais por tempo de serviço

para o designado que se encontre na situação acima mencionada.

Na esteira desse entendimento, a proposição também busca assegurar um

tratamento isonômico entre servidores. Trata-se da supressão de dispositivo que

prevê pagamento de VTI aos servidores que ingressarem nas carreiras de Assistente

Técnico Educacional e de Analista Educacional, visto que os ocupantes dos cargos

das referidas carreiras não percebem mais a VTI, em virtude da sua incorporação ao

vencimento básico, decorrente da sistemática adotada para o pagamento da citada

vantagem.

Outra medida consubstanciada no projeto em análise, que decorre de solicitação da

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - Fapemig -, objetiva o
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ingresso de mais profissionais de nível superior na entidade, mediante a criação de

11 cargos de Gestor em Ciência e Tecnologia na referida Fundação, em substituição

aos 11 cargos vagos da carreira de Técnico em Atividades de Ciência e Tecnologia.

Tratando-se de proposta que tem por objetivo atender às necessidades dessa

entidade, revela-se importante o seu acolhimento.

Finalmente, quanto à emenda do Governador ao projeto em estudo, as alterações

propostas se inserem no âmbito da Secretaria de Estado de Turismo e dizem respeito

à finalidade desse órgão e à sua estrutura orgânica, constituindo-se em medidas que,

segundo a mensagem do Chefe do Executivo, têm por escopo “viabilizar o

atendimento mais adequado às demandas do setor de turismo e sua maior integração

às políticas nacionais do setor”.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3439/2009 na forma

do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 22 de setembro de 2009.

Délio Malheiros, Presidente - Domingos Sávio, relator - Padre João - Neider Moreira

- Ivair Nogueira.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 3.521/ 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 Mateus Leme o imóvel que especifica.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

esta a considerou jurídica, constitucional e legal. 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 3.521/2009 tem por objetivo conferir a necessária autorização

legislativa para que o Poder Executivo possa fazer transferência de titularidade ao

patrimônio do Município de Mateus Leme de bem público constituído de terreno com

área de 1.512m², situado na Rua Silva Leão, Distrito de Azurita, nesse Município, e
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incorporado ao patrimônio do Estado em 1961 por doação de particular.

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 de escola municipal e à construção de uma quadra poliesportiva, o

que contribuirá para a melhoria da rede física das área de educação, esporte e lazer

e da qualidade de vida dos beneficiados.

Ainda em defesa do interesse coletivo, 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 representar despesas para o erário e não

acarretar repercussão na Lei Orçamentária. Encontra-se, pois, em conformidade com

o § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de

direito financeiro para 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° 3.521/2009, no 1°

turno.

Sala das Comissões, 23 de setembro de 2009.

Zé Maia, Presidente - Inácio Franco, relator - Antônio Júlio - Lafayette de Andrada.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.553/2009

Comissão de Administração Pública

Relatório

O Governador do Estado encaminhou para apreciação desta Casa Legislativa, por

meio da Mensagem nº 390/2009, o Projeto de Lei nº 3.553/2009, alterando a Lei

Delegada nº 166, de 25/1/2007, que reorganiza o Conselho Estadual de Ciência e

Tecnologia - Conecit.

O projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração

Pública. A primeira concluiu pela juridicidade, legalidade e constitucionalidade da

matéria na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.
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Cabe agora a esta Comissão emitir parecer quanto ao mérito da proposição,

conforme dispõe o art. 102, inciso I, combinado com o art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise visa a 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. Ele estabelece as diretrizes básicas do

desenvolvimento científico e tecnológico, voltadas para a reestruturação da

capacidade técnico-científica das instituições de pesquisa no Estado.

Atualmente, esse Conselho reúne-se com a presença de, no mínimo, 14

Conselheiros, entre os quais pelo menos 4 devem ser representantes de órgãos

oficiais. A proposição em análise visa a modificar essa norma para que o quórum seja

reduzido a 11 Conselheiros.

Justificando a proposta, o Governador do Estado argumenta que, de acordo com o

Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, “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, aplicação e

execução imediatas das mesmas”.

Entendemos que a proposta está em consonância com os princípios da

razoabilidade e da eficiência, prescritos no art. 37, “caput”, da Constituição da

República. Ela visa a atender à norma do inciso LXXVIII do art. 5º da Carta Magna, a

qual, inserida nesta pela Emenda à Constituição nº 45, de 2004, assegura ao cidadão

a razoável duração do processo administrativo e os meios que garantam a celeridade

de sua tramitação. Por isso, entendemos que a proposta é meritória.

Faz-se necessário observar que a proposição visa, também, a corrigir erro material

existente na Lei Delegada nº 166, de 2007, que foi publicada com dois artigos que

receberam o nº 3. Na proposta enviada pelo Governador do Estado, pretende-se

transformar o segundo deles em parágrafo. Entretanto, de acordo com a Comissão de

Constituição e Justiça, a solução mais adequada, segundo a técnica legislativa, é

transformar em art. 3º-A o art. 3º da lei vigente que trata da composição do Conecit.
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Por isso, foi apresentado o Substitutivo nº 1, ao qual aderimos.

Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.553/2009 na forma do

Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 22 de setembro de 2009.

Délio Malheiros, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Padre João - Neider Moreira -

Domingos Sávio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.615/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado Leonardo Moreira, torna

obrigatória a instalação de câmera de vídeo nas escolas da rede pública de ensino do

Estado localizadas em áreas com índices de criminalidade elevados.

Publicado no “Diário do Legislativo” em 14/8/2009, foi o projeto distribuído a esta

Comissão para receber parecer quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,

nos termos do disposto no art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O projeto em exame obriga a instalação de câmera de vídeo nas escolas da rede

pública de ensino do Estado localizadas em áreas com índices de criminalidade

elevados. Dispõe que o referido equipamento deverá funcionar ininterruptamente,

devendo as imagens captadas ser gravadas em fitas magnéticas. Essas fitas deverão

ser separadas por data de filmagem e mantidas em arquivo por um prazo de até 30

dias.

Não há como negar a importância, nos dias de hoje, do monitoramento por câmeras

para a prevenção e o combate à criminalidade. De fato, câmeras de vídeo

estrategicamente colocadas exercem um forte efeito intimidativo sobre marginais,

demovendo-os da prática de atos infracionais. Além dessa função preventiva, os

vídeos representam um instrumento de grande valia para a persecução criminal, pois

captam as imagens de atos delituosos, auxiliando, assim, a elucidação da

materialidade e da autoria dos crimes praticados.
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Sob o prisma jurídico-constitucional, a matéria, numa primeira análise, parece

encontrar respaldo no art. 144 da Constituição da República, segundo o qual a

segurança pública é dever do Estado e direito e responsabilidade de todos, sendo

exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do

patrimônio. Por seu turno, a Constituição mineira estabelece, em seu art. 2º, inciso V,

que é um dos objetivos prioritários do Estado criar condições para a segurança e a

ordem públicas. Já o seu art. 10, inciso VI, estabelece que compete ao Estado manter

e preservar a segurança e a ordem públicas e a incolumidade da pessoa e do

patrimônio. A medida legislativa que se pretende instituir busca dar densidade

normativa aos referidos dispositivos constitucionais.

Todavia, em que pese à nobre intenção do parlamentar, num melhor estudo do

projeto, verificamos que a proposta pretende disciplinar por meio de lei matéria que

deve ficar submetida ao juízo de discricionariedade do administrador público, no

exercício da função administrativa. Cabe ao Poder Executivo, no exercício de seu

juízo discricionário, decidir, segundo as circunstâncias, sobre a necessidade e

conveniência ou não de instalar câmeras de vídeo nas escolas. Isso porque, no

direito administrativo, há discricionariedade com relação ao objeto ou conteúdo do ato

administrativo com essa natureza, já que há mais de um objeto possível para se

atingir o mesmo fim.

Afinal, assuntos relativos ao uso de determinada tecnologia não devem ser objeto

de lei, pois a tecnologia, por sua própria natureza, está em constante

aperfeiçoamento e superação. Assim, no caso concreto, o uso de câmera de

segurança pode ser o instrumento mais adequado para prevenir a delinquência na

escolas públicas na presente data. Entretanto, no futuro, essa tecnologia certamente

tornar-se-á obsoleta, com o surgimento de novo instrumento, mais moderno, que

poderá ser mais eficiente ou apresentar melhor relação custo-benefício. Dessa forma,

a título de ilustração, podemos supor que o uso das câmeras de segurança será

substituído, no futuro, pelo uso de satélite. Esse futuro pode estar próximo ou não: o

legislador não sabe. Entretanto, na hipótese da edição de lei instituindo o uso de

câmera de segurança, com regras relativas ao armazenamento de imagens e fitas,

como pretende o projeto em estudo, o administrador público ficará, assim, obrigado a
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utilizar a referida tecnologia, que, certamente, tornar-se-á obsoleta.

Por esse motivo, segundo a técnica legislativa, assuntos dessa natureza não devem

ser disciplinados por meio de lei. Afinal, a lei deve conter uma norma jurídica de

observância compulsória por tempo indeterminado.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 3.615/2009.

Sala das Comissões, 22 de setembro de 2009.

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

Alves - Padre João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.642/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Jayro Lessa, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

reconhecer o relevante interesse coletivo, a importância social das obras e a utilidade

pública dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública - Conseps - localizados

no Estado.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20/8/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública.

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 3.642/2009 tem por finalidade reconhecer o relevante interesse

coletivo, a importância social de suas obras e a utilidade pública dos Conselhos

Comunitários de Segurança Pública - Conseps - localizados em Minas Gerais.

Ressalta ainda que a declaração de utilidade pública de cada unidade autônoma do

Consep, dotada de personalidade jurídica própria, se fará por lei específica, na forma

da Lei nº 12.972, de 1998.

No que se refere à competência normativa, as matérias de interesse nacional, que
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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 ou 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° 3.642/2009.

Sala das Comissões, 22 de setembro de 2009.

Chico Uejo, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Fábio Avelar - Padre João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.679/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder

Executivo a contratar operação de crédito com o Banco Internacional para

Reconstrução e Desenvolvimento – Bird – e dá outras providências.

Inicialmente, a proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos

financeiro e orçamentário, em conformidade com o art. 188, combinado com o art.

102, inciso VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em tela visa a autorizar o Poder Executivo a contratar operação de

crédito, até o limite de US$461.044.930,00, com o Banco Internacional para

Reconstrução e Desenvolvimento – Bird –, destinada ao financiamento do Programa

de Parceria para o Desenvolvimento de Minas Gerais II – Financiamento Adicional.

A Lei nº 17.352, de 17/1/2008, autorizou o Estado a contratar operação de crédito
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junto ao Bird, até o limite de R$1.900.000.000,00, podendo o limite ser atualizado

pela variação do IGP-DI. A Resolução do Senado nº 20, de 2/7/2008, autorizou o

Estado a contratar junto ao Bird empréstimo no valor de US$976.000.000,00, nas

seguintes condições:

1 - prazo de desembolso: 36 meses, contado a partir da data da vigência do

contrato;

2 - amortização: em 47 parcelas semestrais, sucessivas e, sempre que possível,

iguais, vencendo a primeira em 15/10/2014, e a última, em 15/10/2037,

correspondendo cada uma das primeiras 46 prestações a 2,13% do valor total do

empréstimo, e a última, a 2,02%;

3 - juros: exigidos semestralmente nas mesmas datas de pagamento da

amortização e calculados sobre o saldo devedor periódico do empréstimo, a uma taxa

composta pela taxa de juros Libor semestral para dólar norte-americano, acrescidos

de margem a ser determinada pelo Bird a cada exercício fiscal e fixada na data da

assinatura do contrato;

4 - prazo de carência: 72 meses;

5 - comissão à vista: 0,25%  sobre o valor do empréstimo, a ser debitada na data

em que o contrato entrar em efetividade;

6 - juros de mora: 0,50% a.a., acrescidos aos juros devidos e ainda não pagos 30

dias após a data prevista para o seu pagamento;

7 - a autorização concedida para a contratação da operação de crédito vigora pelo

prazo máximo de 540 dias, contado a partir da vigência da Resolução nº 20, de 2008,

ou seja, até 24/12/2009.

Segundo os Relatórios de Gestão Fiscal referentes ao terceiro quadrimestre de

2008 e ao primeiro quadrimestre de 2009, publicados pela Contadoria-Geral do

Estado no “site” da Secretaria de Estado de Fazenda¹, foram contratados junto ao

Bird, respectivamente, R$386.100.000,00 e R$362.516.700,00, totalizando o valor de

R$748.616.700,00, para o Programa de Parceria para o Desenvolvimento de Minas

Gerais II.

Os recursos contratados junto ao Bird foram destinados ao financiamento da

execução de programas das áreas de resultados definidas na Lei nº 17.007, de
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28/9/2007, que atualiza o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, a saber:

Educação de Qualidade, Protagonismo Juvenil, Vida Saudável, Investimento e Valor

Agregado da Produção, Inovação, Tecnologia e Qualidade, Logística de Integração e

Desenvolvimento, Desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri e Rio

Doce, Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva, Qualidade Ambiental, Defesa

Social, Rede de Cidades e Serviços e  Qualidade e Inovação em Gestão Pública e

Qualidade Fiscal.

A proposição visa a obter autorização para ampliar a contratação de operação de

crédito junto ao Bird com a finalidade de complementar os recursos anteriormente

contratados junto àquela instituição, em 2008, e prevê que os recursos decorrentes

da operação de crédito se destinarão ao financiamento da execução de programas

das mesmas áreas de resultados acima descritas. Os recursos serão alocados em

projetos estruturadores previstos no Plano Plurianual de Ação Governamental para o

período de 2008 a 2011, consignados nas correspondentes Leis Orçamentárias

Anuais e depositados em instituições financeiras credenciadas a operar com o

Estado, podendo ser parcialmente destinados à quitação de compromissos já

assumidos com as ações referidas.

Como contragarantia à garantia prestada pela União, o projeto autoriza o Poder

Executivo a oferecer as cotas de repartição tributária e suas receitas tributárias, nos

termos dos arts. 155, 157, 159, e 167, § 4º, da Constituição da República. Além disso,

determina que o orçamento do Estado consignará, anualmente, os recursos

necessários ao atendimento das despesas relativas à amortização do principal e ao

pagamento de juros e dos demais encargos pertinentes.

A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise jurídico-constitucional,

entendeu não haver óbice à tramitação da matéria. De acordo com seu parecer, a

autorização legislativa para a contratação de operação de crédito pelo Estado faz-se

necessária por força do disposto no art. 32, § 1º, inciso I, da Lei Complementar

Federal nº 101, de 2000, e nos arts. 61, inciso IV, e 90, inciso XVIII, da Constituição

mineira. Ressalta, ainda, essa Comissão que a realização da operação de crédito que

se pretende seja autorizada deverá obedecer ao disposto na Resolução nº 40, de

20/12/2001, alterada pelas Resoluções nºs 5, de 3/4/2002, e 43, de 21/12/2001,
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alterada pelas Resoluções nºs 3, de 2/4/2002; 67, de 8/12/2005; 21, de 4/7/2006; 32,

de 13/7/2006; 40, de 18/12/2006; 6, de 4/6/2007; 49, de 24/12/2007; 48, de

23/12/2008, e 2, de 27/3/2009, todas do Senado Federal.

Essa Comissão também ressaltou que a autorização legislativa ora pleiteada é

apenas condição prévia para a efetivação do empréstimo, cuja contratação demanda

outras medidas de cunho normativo e administrativo.

Entre as exigências estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal para a

realização de operação de crédito, destacamos: a verificação, pelo Ministério da

Fazenda, do cumprimento dos limites e condições de endividamento estabelecidos

para cada ente da Federação; a existência de prévia e expressa autorização para a

contratação, na Lei Orçamentária, em créditos adicionais ou em lei específica; a

inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos recursos provenientes da

operação; a observância dos limites fixados pelo Senado Federal; a autorização

específica do Senado Federal quando se tratar de operação de crédito externo; o

atendimento do disposto no inciso III do art. 167 da Constituição Federal, que veda a

realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de

capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais

com finalidade precisa, aprovados pelo Legislativo por maioria absoluta.

Quanto ao limite global para o montante da dívida consolidada do Estado, a

Resolução do Senado Federal nº 40, de 2001, determina que, ao final do 15º

exercício financeiro contado a partir do encerramento do ano de sua publicação, a

Dívida Consolidada Líquida – DCL – não poderá ser superior a duas vezes a Receita

Corrente Líquida – RCL. Dispõe, ainda, que, durante o período de transição de 2002

a 2017, o excedente apurado em 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção

de um quinze avos a cada exercício financeiro. De acordo com o Relatório de Gestão

Fiscal relativo ao primeiro quadrimestre de 2009, publicado pela Contadoria-Geral do

Estado, no “site” da Secretaria de Estado de Fazenda², a DCL do Estado é de

172,50%, abaixo, portanto, do limite de 200% fixado pela Resolução do Senado

Federal nº 40/2001. Não há óbice, portanto, à efetivação da operação de crédito em

análise sob a ótica da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, e sob o ponto de

vista orçamentário.
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Destacamos, finalmente, que o contrato de empréstimo deverá ser analisado pelo

Ministério da Fazenda, por ocasião do envio do pleito ao Senado Federal, nos termos

do art. 29 da Resolução nº 43 dessa Casa.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.679/2009 no 1º

turno.

Sala das Comissões, 23 de setembro de 2009.

Zé Maia, Presidente e relator - Lafayette de Andrada - Inácio Franco - Neider

Moreira.
¹ http://www.fazenda.mg.gov.br/governo/contadoria_geral/gestaofiscal/
2. http://www.fazenda.mg.gov.br/governo/contadoria_geral/gestaofiscal/ ano2009/

1quadrimestre2009.pdf

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.928 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.928/2008, de autoria do Deput ado Antônio Júlio, que declara

de utilidade pública a Sociedade Amor à Vida - Sovida -, com sede no Município de

Pará 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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.928/2008

Declara de utilidade pública a entidade Fazenda de Recuperação Feminina

Sociedade Amor à Vida - Sovida, Unidade I - Paz para Recomeçar, com sede no

Município de Pará de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Fazenda de Recuperação

Feminina Sociedade Amor à Vida - Sovida, Unidade I - Paz para Recomeçar, com

sede no Município de Pará de Minas.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Comissões, 16 de setembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.488 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.488/2009, de autoria do Deput ado Tenente Lúcio, que declara

de utilidade pública o Instituto Mãos Dadas - IMD -, 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° 3.488/2009

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

de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto Mãos Dadas - IMD -, com

sede no Município de Uberlândia.

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

Sala das Comissões, 16 de setembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.502 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.502/2009, de autoria do Deput ado Padre João, que declara

de utilidade pública a Associação Escola Família Agrícola da Região do Vale do São

Francisco, com sede no Município de São Francisco, foi aprovado em turno único, na

forma original.

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

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

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
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de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.502/2009

Declara de utilidade pública a Associação Escola Família Agrícola da Região do

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

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Escola Família Agrícola

da Região do Vale do São Francisco, com sede no Município de São Francisco.

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

Sala das Comissões, 16 de setembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.503 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.503/2009, de autoria do Deput ado Padre João, que declara

de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de Paula Cândido, 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° 3.503/2009

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

com sede no Município de Paula Cândido.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Produtores Rurais de

Paula Cândido, com sede no Município de Paula Cândido.

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

Sala das Comissões, 16 de setembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.548 /2009

Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 3.548/2009, de autoria do Deput ado Célio Moreira, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária de Posses e Região - Asscop -, com

sede no Município de Caeté, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.548/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Posses e Região -

Asscop, com sede no Município de Caeté.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária de Posses e

Região - Asscop -, com sede no Município de Caeté.

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

Sala das Comissões, 16 de setembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ana Maria Resende.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 22/9/2009, as seguintes comunicações:

Do Deputado Doutor Viana, notificando o falecimento da Sra. Ilma Dorotéia Cotta e

Alves, ocorrido em 12/9/2009, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr. Joaquim

Gonçalves Cruzeiro, ocorrido em 18/9/2009, em João Pinheiro. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr. Paulo Cabral de

Araújo, ocorrido em 20/9/2009, em Brasília. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr. João Sachetti,

ocorrido em 20/9/2009, em Ouro Fino. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 25 DE SETEMBRO DE 2009

ATAS

ATA DA 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 23/9/2009

Presidência dos Deputados Weliton Prado, Sargento Rodrigues, Dalmo Ribeiro Silva

e Carlin Moura

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

(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 3.778 a

3.789/2009 - Requerimentos nºs 4.639 a 4.655/2009 - Comunicações: Comunicações

das Comissões de Administração Pública e de Saúde, da Comissão Especial da

Execução das Penas no Estado e do Deputado Mauri Torres - Interrupção e

reabertura dos trabalhos ordinários - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados

Domingos Sávio, Weliton Prado e Sargento Rodrigues - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª

Fase: Abertura de Inscrições - Registro de presença - Comunicação da Presidência -

Leitura de Comunicações - Inexistência de quórum para votação - Requerimento do

Deputado Gilberto Abramo; deferimento; discurso do Deputado Getúlio Neiva -

Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - Weliton Prado - Dinis Pinheiro - Sargento

Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Alencar da

Silveira Jr. - André Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Braulio Braz - Carlin

Moura - Carlos Gomes - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo

Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz -

Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Durval Ângelo -

Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo -

Gláucia Brandão - 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 - Sávio Souza
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Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi -

Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - 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 Braulio Braz, 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 3.778/2009

Dá a denominação de Estrada Municipal Gerson Cangussu ao trecho de 11km da

BR- 122 que liga Janaúba ao Balneário Bico da Pedra.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominado Estrada Municipal Gerson Cangussu o trecho de 11km da

BR-122 que liga Janaúba ao Balneário Bico da Pedra.

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

Sala das Reuniões, 23 de setembro de 2009.

Carlos Pimenta

Justificação: A indicação do nome do saudoso Gerson Cangussu para denominar o

trecho que liga Janaúba ao Balneário de Bico da Pedra visa a prestar uma justa

homenagem a uma pessoa que não é da terra, mas que através de muita luta se
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tornou um dos maiores e mais importantes comerciantes da cidade.

Situada numa região privilegiada, antes conhecida como Gameleira, com terras

férteis e capacidade hídrica, Janaúba atraiu para si a migração das Regiões

Nordeste, Norte e Sul do Brasil, além de pessoas e famílias do próprio Estado de

Minas Gerais. Daí, a complexidade de formação do novo “gorutubano”, resultado do

cruzamento do genuíno gorutubano com pessoas de várias etnias brasileiras

Em 1º/1/40, aportou em Janaúba, com 25 anos de idade, o cidadão Gerson

Cangussu, vindo da cidade baiana de Urandi. Em 1942, casou-se com Adelice Santos

Cangussu. Dessa união nasceram seis filhos: Gerlice, Analice, Lúcio Tarcísio, Valmir,

Carlucia e Inocêncio (já falecido).

Com a habilidade que lhe era peculiar, Gerson montou seu pequeno comércio na

Praça Dr. Rockert. Na mesma praça adquiriu uma casa perto do seu comércio, onde

viveu até os últimos dias de sua vida em 7/6/99. Seus negócios prosperaram e ele se

tornou o mais importante varejista em diversos ramos na cidade, atraindo fregueses

de toda a região. Sua casa comercial, no nº 44 da praça, hoje nº 268, agregou vários

funcionários, que também prosperaram devido aos ensinamentos do mestre Gerson

Cangussu.

Adquiriu sua primeira propriedade rural denominada Sítio São Pedro, mas,

motivado pelo espírito de desenvolvimento, logo o negociou com a Prefeitura

Municipal, na administração Adelino Pereira Dias, para a implantação de uma

empresa frigorífica. Depois se tornou dono de outro sítio, Jacarezinho, que, tempos

depois também foi negociado com a Prefeitura, na administração do Prefeito Joaquim

Maurício Azevedo, destinado à construção da Escola Agrotécnica de Janaúba, a qual

infelizmente não ocorreu. No espaço foram construídos o aeroporto local e a

fazendinha da Irmã Erlinda, hoje centro de recuperação de drogados.

Por esses motivos, é importante prestar uma homenagem a tão importante

fundador desta cidade, para a qual conto com o endosso dos demais membros desta

Casa.

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

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

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 3.779/2009

Dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de sistema de vigilância, por meio de

câmeras de vídeo, nas arenas de multiúso e estádios de futebol credenciados para a

realização de jogos oficiais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - É obrigatória a instalação de sistema de vigilância eletrônica, por meio de

câmeras de vídeo, nas arenas de multiúso e estádios de futebol credenciados para a

realização de jogos oficiais.

Parágrafo único - As câmeras de vídeo a que se refere o “caput” deste artigo

oferecerão cobertura visual simultânea de todas as áreas onde haja concentração de

público.

Art. 2º - As arenas de multiúso e os estádios de futebol de que trata esta lei terão o

prazo de cento e oitenta dias, a contar da entrada em vigor desta lei, para atenderem

ao disposto no “caput” do art. 1º.

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

Sala das Reuniões, 23 de setembro de 2009.

Sargento Rodrigues

Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo tornar obrigatória a instalação de

sistema de vigilância, por câmeras de vídeo, em todos os locais de grande

concentração de torcidas, seja nas arenas de multiúso seja nos estádios de futebol

credenciados para a realização de jogos oficiais.

A violência nos estádios tem sido alvo de preocupação por parte da Assembleia

Legislativa há muito tempo. Foram promovidas audiências públicas que permitiram o

debate sobre o tema e que estimularam a busca por soluções. Em Belo Horizonte, a

Secretaria de Defesa Social e os membros das torcidas organizadas promovem

reuniões e discussões sobre violência. Além disso, está sendo elaborado um cadastro

de integrantes das torcidas organizadas. Grande esforço vem sendo feito para auxiliar

a identificação de infratores e para promover a sua responsabilização.

Os atos de violência, devido à dificuldade de fiscalização e identificação dos

agressores, pelo fato de estarem no meio de multidões, muitas vezes restam

impunes. Para resolver esse problema, alguns clubes de futebol vêm adotando a
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instalação de sistemas de câmeras de vídeo que permitem a identificação dos que

praticam atos violentos. A experiência tem demonstrado que a medida é eficaz na

redução da violência nos estádios de futebol. Dessa forma, pretendemos coibir a

violência com métodos coercitivos, preventivos e de baixo impacto financeiro.

Certamente, esses métodos trarão resultados positivos no combate a essas

manifestações de violência.

Por ser matéria relevante, em especial para a segurança pública, solicito apoio de

meus pares para aprovação desta proposição.

- 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 3.780/2009

Declara de utilidade pública o Mangueiras Esporte Clube, com sede no Município

de Sabará.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Mangueiras Esporte Clube, com sede

no Município de Sabará.

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

Sala das Reuniões, 23 de setembro de 2009.

Wander Borges

Justificação: O esporte desenvolve valores como afetividade, percepções,

expressão, raciocínio e criatividade, motivo pelo qual representa importante

instrumento de socialização, educação, promoção de saúde, identidade cultural e

cooperação entre os povos. Os benefícios atribuídos à atividade esportiva 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 1º/1/2002, visando tornar o esporte uma vigorosa ferramenta de inclusão social,

foi fundado o Mangueiras Esporte Clube, entidade civil, sem fins lucrativos, que

objetiva proporcionar a difusão de atividades sociais, cívico-culturais e desportivas,

com prioridade para o incentivo à prática do futebol amador no Estado.
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A entidade, 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 ações

destinadas a pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica,

contribuindo para seu desenvolvimento humano e sua inclusão social.

Cumpridos todos os requisitos legais, contamos com o apoio desta Casa para o

reconhecimento do nobre trabalho desenvolvido pelo Mangueiras Esporte Clube.

- 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 3.781/2009

Declara de utilidade pública a Bandalheira Folclórica Ouropretana, com sede no

Município de Ouro Preto.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Bandalheira Folclórica Ouropretana,

com sede no Município de Ouro Preto.

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

Sala das Reuniões, 23 de setembro de 2009.

Adalclever Lopes

Justificação: A Bandalheira Folclórica Ouropretana, com sede no Município de Ouro

Preto, é uma sociedade de caráter cultural sem fins lucrativos. A entidade tem por

objetivo divulgar a arte e a cultura de Ouro Preto, contribuir com a promoção de

iniciativas que visem fortalecer os valores culturais e de nacionalidade da sua cidade

de origem, desenvolver entre seus membros um sadio espírito de cooperação e

fraternidade e contribuir, na medida de suas possibilidades, para a mais completa

instrumentação do Município.

Sendo assim, espera o signatário receber dos nobres pares apoio para a aprovação

deste projeto.

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

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

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 3.782/2009

Declara de utilidade pública a Fundação Arapiara para o Progresso da Reabilitação

- Funar -, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Arapiara para o Progresso

da Reabilitação - Funar.

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

Sala das Reuniões, 23 de setembro de 2009.

Adalclever Lopes

Justificação: A Fundação Arapiara para o Progresso da Reabilitação - Funar -, com

sede no Município de Belo Horizonte, é uma sociedade civil sem fins lucrativos.

A Fundação tem por objetivos principais e permanentes propagar e difundir os

conceitos de reabilitação, propiciando à comunidade a utilização dos valiosos

recursos de que dispõe.

A entidade proporciona à pessoa com deficiência física e sensorial assistência

especializada, visando a sua máxima reabilitação.

A Fundação mantém cursos e promove a participação em seminários, congressos,

bolsas de estudo e publicações, visando à formação, à especialização e ao

aperfeiçoamento de pessoal técnico, nas áreas da reabilitação, da administração

hospitalar, da enfermagem e em atividades afins, entre outras ações descritas no

estatudo da entidade.

Sendo assim, espera o signatário receber dos nobres pares a aprovação deste

projeto de lei.

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

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

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.783/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itajubá 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 Itajubá imóvel

com área de 3.417,35m² (três mil quatrocentos e dezessete vírgula trinta e cinco
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metros quadrados), conforme descrição do Anexo desta lei, a ser desmembrado da

área de 4.621.654,00m² (quatro milhões e seiscentos e vinte e um mil seiscentos e

cinquenta e quatro metros quadrados), situado nesse Município, registrado sob o n°

21.137, em 3 de maio de 1991, à fl. 001 do Livro 2, no Cartório de Registro de

Imóveis da Comarca de Itajubá.

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

instalações da Escola Municipal Santo Agostinho e seu respectivo ginásio

poliesportivo.

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.

ANEXO

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2009)

A área a ser doada possui a seguinte descrição: terrenos designados com os

numeros “3” e “4”, que, na sua totalidade somam 3.417,35m² (três mil quatrocentos e

dezessete vírgula trinta e cinco metros quadrados), sendo 105,25m seguindo pelo

alinhamento da Avenida João Vasconcelos, seguindo após uma distância de 51,00m

e confrontando com o terreno “5”, à esquerda medindo 38,00m e confrontando com o

terreno “2”; ainda, confrontando com o terreno “2” e seguindo até o terreno “5” por

74,20m.

Sala das Reuniões, 23 de setembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: É importante ressaltar a importância em dar destinação em favor da

comunidade do Município de Itajubá. Ademais, o referente projeto tem como objetivo

regularizar a área que é usada pela Escola Municipal Santo Agostinho, e pelo seu

ginásio.

A melhoria ao atendimento à comunidade está também ligada ao total atendimento

às normas, sendo necessária a referida doação para que o Município continue com

suas atividades no referido local, atendendo de forma plena às diretrizes do Estado.

Diante dessas considerações, contamos com o apoio dos nobres parlamentares



____________________________________________________________________________
1198

para que o Poder Executivo seja autorizado a doar o imóvel ao Município de Itajubá.

- 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 3.784/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itajubá 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 Itajubá imóvel

com área de 1.060,00m² (mil e sessenta metros quadrados), conforme descrição do

Anexo desta lei, a ser desmembrado da área de 4.621.654,00m² (quatro milhões e

seiscentos e vinte e um mil seiscentos e cinquenta e quatro metros quadrados),

situado nesse Município e registrado sob o n° 21.13 7, em 3 de maio de 1991, à fl. 001

do Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itajubá.

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

instrução do projeto de prolongamento da Rua Jorge Braga para acesso à Escola

Estadual Presidente Wenceslau Braz e à Escola Municipal Santo Agostinho.

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.

ANEXO

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2009)

A área a ser doada possui a seguinte descrição: terreno com área de 1.060,00m²

(mil e sessenta metros quadrados), denominado terreno “5”, situado na Rua João

Vasconcelos, no Bairro Avenida, Município de Itajubá, de propriedade do Estado de

Minas Gerais, com as seguintes medidas e confrontações: partindo do ponto M0,

ponto localizado no centro da ponte de acesso a Escola Estadual Presidente

Wenceslau Braz, rumo 69°08'SE, segue uma distância de 23,10m, até o ponto 1,

onde se inicia esta descrição. No ponto 1, deflete à esquerda, com ângulo de 139°40',

segue pelo alinhamento da Avenida João Vasconcelos uma distância de 9,55m, até o

ponto 5. Nesse ponto, deflete à direita, com ângulo de 128°00', segue uma distância

de 154,35m e confronta com propriedade do Centro Regional de Cultura, até o ponto
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6. Nesse ponto, deflete à direita, com ângulo de 90°00', segue pelo alinhamento da

Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves uma distância de 7,50m, até o ponto

7. Nesse ponto, deflete à direita com ângulo de 90°00', segue uma distância de

148,50m e confronta: 14,70m com o terreno 1, 82,80m com o terreno 2 e 51,00m com

o terreno 3, todos de propriedade do Estado de Minas Gerais, até o ponto 1, onde

teve início e fim esta descrição.

Sala das Reuniões, 23 de setembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: É importante ressaltar a importância em dar destinação em favor do

Município de Itajubá, tendo-se em vista a preocupação com as vias de acesso para

as escolas da região.

A melhoria ao atendimento à comunidade está também ligada ao total atendimento

às normas, sendo necessária a referida doação, para que o Município proporcione

melhor opção de acesso aos alunos, tanto da Escola Estadual Presidente Wenceslau

Braz, quanto da Escola Municipal Santo Agostinho.

Diante dessas considerações, contamos com o apoio dos nobres parlamentares

para que o Poder Executivo seja autorizado a doar o imóvel ao Município de Itajubá.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

PROJETO DE LEI Nº 3.785/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itajubá 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 Itajubá área de

2.760,00m² (dois mil setecentos e sessenta metros quadrados), conforme descrição

do anexo desta lei, a ser desmembrado da área de 4.621.654,00m² (quatro milhões

seiscentos e vinte e um mil seiscentos e cinquenta e quatro metros quadrados),

situado nesse Município, registrado sob o n° 21.137 , de 3 de maio de 1991, a fls. 001

do Livro 2, no cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itajubá.

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

instalações e edificações da Escola Municipal Wenceslau Neto, para atendimento à

comunidade.
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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.

ANEXO

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2009)

A área a ser doada apresenta a seguinte descrição: terreno com área de

2.760,00m² (dois mil setecentos e sessenta metros quadrados), situado na Rua

Geraldino Campista, no Bairro Vila Poddis, em Itajubá, de propriedade do Estado de

Minas Gerais, com as seguintes medidas e confrontações: partindo do ponto M0,

ponto localizado no eixo de interseção da Rua Geraldino Campista com Rua Antiogo

Poddis, rumo 68°18'NE, segue uma distância de 27,60  metros até o ponto 1, onde se

inicia esta descrição. No ponto 1, deflete à esquerda com ângulo de 1°39', segue pelo

alinhamento da Rua Geraldino Campista uma distância de 21,40 metros, até o ponto

2. Neste ponto, deflete à direita sentido NE, segue pelo alinhamento da Rua

Geraldino Campista, em curvilínea com raio de curvatura à direita, com raio de 58,16

metros, uma distância de 39,75 metros, até o ponto 3. Neste ponto, deflete à direita

sentido NE em seguimento retilíneo, ainda pelo alinhamento da Rua Geraldino

Campista, uma distância de 32,55 metros, até o ponto 4. Neste ponto, deflete à direita

com ângulo de 90°13', segue uma distância de 28,60 metros e confronta com terreno

de propriedade do Estado de Minas Gerais, até o ponto 5. Neste ponto, deflete à

direita com ângulo de 69°11', segue uma distância d e 58,80 metros e confronta com

propriedade de Carmo Benedito de Azevedo Ricotta, até o ponto 6. Neste ponto,

deflete à direita com ângulo de 57°06', segue uma d istância de 38,50 metros e

confronta com propriedade de Vicente F. Paulo E. de Oliveira (Predial n° 389), até o

ponto 1, onde teve início e fim esta descrição.

Sala das Reuniões, 23 de setembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: Deve-se ressaltar a importância de destinar o imóvel mencionado à

comunidade do Município. Ademais, o referente projeto tem como objetivo regularizar

a área de instalação da Escola Municipal Wenceslau Neto.
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Melhorar o atendimento à comunidade também se relaciona ao total atendimento às

normas, sendo necessária a referida doação para que o Município continue com suas

atividades no referido local, atendendo de forma plena as diretrizes do Estado.

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 3.786/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itajubá 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 Itajubá área de

23.147,00m² (vinte e três mil cento e quarenta e sete metros quadrados), conforme

descrição do anexo desta lei, a ser desmembrada da área de 4.621.654,00m² (quatro

milhões seiscentos e vinte e um mil seiscentos e cinquenta e quatro metros

quadrados), situado nesse Município, registrado sob o n° 21.137, de 3 de maio de

1991, a fls. 001 do Livro 2, no cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itajubá.

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

instrução do projeto ambiental relativo à área de preservação permanente - APP -,

sob incumbência do Município.

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.

ANEXO

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2009)

A área a ser doada apresenta a seguinte descrição: terreno com área de

23.147,00m² (vinte e três mil cento e quarenta e sete metros quadrados), situado na

rua de acesso ao Colégio Estadual Presidente Wenceslau Braz, no Bairro Avenida,

Município de Itajubá, de propriedade do Estado de Minas Gerais, com as seguintes

medidas e confrontações: partindo do ponto M0, no centro da ponte sobre o Ribeirão

Anhumas, localizado na Rua Olegário Maciel, rumo 31°21'NW, segue uma distância
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de 276,15 metros, até o ponto 1, onde se inicia esta descrição. No ponto 1, deflete à

esquerda com ângulo de 51°30', segue uma distância de 18,55 metros e confronta

com a rua de acesso ao Colégio Estadual Presidente Wenceslau Braz, até o ponto 2.

Neste ponto, deflete à esquerda com ângulo de 83°03 ', segue uma distância de 35,50

metros, até o ponto 3. Neste ponto, deflete à direita com ângulo de 22°41, segue uma

distância de 173,00 metros, até o ponto 4. Neste ponto, deflete à esquerda com

ângulo de 123°09', segue uma distância de 49,85 met ros, até o ponto 5. Do ponto 2

ao ponto 5, confronta ao todo com a área remanescente de propriedade do Estado de

Minas Gerais (matrícula 21.137). No ponto 5, deflete à direita com ângulo de 2°25',

segue uma distância de 213,70 metros e confronta com propriedade da Companhia

de Distritos Industriais de Minas Gerais, até o ponto 6. Neste ponto, deflete à

esquerda com ângulo de 127°26', segue a jusante do Ribeirão Anhumas uma

distância de 228,30 metros, até o ponto 1, onde teve início e fim esta descrição.

Sala das Reuniões, 23 de setembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: Deve-se ressaltar a importância de destinar o imóvel mencionado ao

Município, tendo-se em vista a preocupação com a referida área, cujo “status” é de

área de preservação permanente.

Melhorar o atendimento à comunidade também se relaciona ao total atendimento às

normas, sendo necessária a referida doação para que o Município continue com suas

atividades no referido local, atendendo de forma plena as diretrizes do Estado, em

especial a questão ambiental.

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 3.787/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itajubá 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 Itajubá imóvel

com área de 351,50m² (trezentos e cinquenta e um vírgula cinquenta metros
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quadrados), conforme descrição do Anexo desta lei, a ser desmembrado da área de

4.621.654,00m² (quatro milhões e seiscentos e vinte e um mil seiscentos e cinquenta

e quatro metros quadrados), situado nesse Município, registrado sob o n° 21.137, em

3 de maio de 1991, à fl. 001 do Livro 2, no cartório de Registro de Imóveis da

Comarca de Itajubá.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo é ocupado pelas

antigas instalações e edificações do Conselho Tutelar do Município de Itajubá, atual

Consep-SUL, 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.

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: terrenos com área de 351,50m²

(trezentos e cinquenta e um vírgula cinquenta metros quadrados), situado à Praça

Dom Bosco esquina com Rua Abel dos Santos, no Bairro Avenida, em Itajubá, de

propriedade do Estado de Minas Gerais, com as seguintes medidas e confrontações:

partindo do ponto M0, ponto de interseção dos eixos da Rua Jorge Braga com a

Praça Dom Bosco, rumo 32°46'NE, segue uma distância  de 24,80 metros, até o ponto

1, onde se inicia esta descrição. No ponto 1, deflete à esquerda com ângulo de

23°21', segue pelo alinhamento da Praça Dom Bosco u ma distância de 24,00 metros,

até o ponto 2. Nesse ponto, deflete à direita com ângulo de 90°10', segue pelo

alinhamento da Rua Abel dos Santos uma distância de 24,00 metros, até o ponto 3.

Nesse ponto, deflete à direita com ângulo de 128°00 ', segue uma distância de 13,00

metros e confronta com a propriedade de Nestor Mendes Pedroso, até o ponto 4.

Nesse ponto, deflete à esquerda com ângulo de 00°43 ', segue uma distância de

17,40 metros e confronta com a propriedade de Fábio Roberto Fowler, até o ponto 5.

Nesse ponto, deflete à direita com ângulo de 52°43' , segue uma distância de 5,35

metros e confronta com propriedade de Ayres Peixoto, até o ponto 1, onde teve início

e fim esta descrição.
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Sala das Reuniões, 23 de setembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: É importante ressaltar a importância em dar destinação em favor da

comunidade do Município de Itajubá. Ademais, o referente projeto tem como objetivo

regularizar a área de instalação do Conselho de Segurança Pública do Município de

Itajubá.

A melhoria ao atendimento à comunidade está também ligada ao total atendimento

às normas, sendo necessária a referida doação, para que o Município continue com

suas atividades no referido local, atendendo de forma plena às diretrizes do Estado.

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 3.788/2009

Dá denominação de Rui Narciso da Silva à Rodovia LMG-805.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominada Rui Narciso da Silva à Rodovia LMG-805, que liga a BR-

464 ao Distrito de Ponte Alta, ligando a BR-262.

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

Sala das Reuniões, 23 de setembro de 2009.

Deiró Marra

Justificação: Rui Narciso da Silva foi um grande exemplo de vida para todos os que

tiveram a honra de conhecê-lo. Homem simples e dedicado a família e ao povo do

Distrito de Jubaí, onde nasceu, situado no Município de Conquista.

Foi comerciante e produtor rural, homem íntegro, honrado e dedicado às causas

nobres e progressistas dessa região, líder político, prestador de relevantes serviços

na área social. Sua presença na comunidade sempre foi marcada por forte vocação

para servir ao próximo com desprendimento e altruísmo.

Faleceu no começo do ano de 2009, deixando um vazio muito grande naquela

comunidade.

Admirado por todos os que com ele conviveram, seu nome está definitivamente
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ligado à história da cidade de Conquista, por sua ação corajosa e socialmente

relevante.

É de grande importância deixar seu nome escrito na história e na memória daqueles

que o têm como exemplo.

- 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 3.789/2009

Declara de utilidade pública a Casa de Artes e Inclusão Social-Cais -, com sede no

Município de Santana do Paraíso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Casa de Artes e Inclusão Social - Cais

-, no Município de Santana do Paraíso.

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

Sala das Reuniões, 23 de setembro de 2009.

Antônio Genaro

Justificação: Fundada em agosto de 2000, a Casa de Artes e Inclusão Social-Cais -,

com sede no Município de Santana do Paraíso, é uma entidade sem fins lucrativos,

de caráter beneficente, com a finalidade de desenvolver e manter viva a memória

cultural popular através de ações diversas, com ampla divulgação e com livre acesso

aos interessados.

Além da promoção de geração de trabalho e renda comunitário, pelo ensino de

práticas produtivas cooperativistas e associativistas de valor cultura e econômico e

pela valorização da ética, da cidadania, dos direitos humanos e de outros valores

universais, a Casa de Artes e Inclusão Social vem cumprindo fielmente suas

finalidades estatutárias. Pela importância de seu trabalho e por encontrar-se

legalmente amparado, obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972, de

27/7/98, conto com o apoio dos nobres pares para que a Casa de Artes e Inclusão

Social-Cais - seja declarada 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
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Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 4.639/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. Geraldo Agnaldo da Silva, ex-Prefeito

Municipal de Cordisburgo, ocorrido em 21/9/2009, nesse Município. (- À Comissão de

Assuntos Municipais.)

Nº 4.640/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Detran-MG pela implantação do sistema de provas eletrônicas

no Estado. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 4.641/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Faculdade de Administração de Campo Belo pelo sétimo ano

de realização da Semana de Administração. (- À Comissão de Educação.)

Nº 4.642/2009, do Deputado Ruy Muniz, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Saúde pedido de providências com vistas a que seja destinado

equipamento de raios X ao Pronto Atendimento Municipal Doutor Alcides Mosconi,

em Congonhal. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 4.643/2009, dos Deputados Fábio Avelar e Sávio Souza Cruz, em que solicitam

seja enviado pedido à Comissão de Cultura a fim de que encaminhe à Secretaria de

Cultura pedido de providências para a instalação efetiva do Conselho Estadual de

Cultura. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 4.644/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Sr. César Augusto, Promotor de Justiça da Comarca de Ipatinga,

pedido de providências para a apuração de denúncia de tortura e tentativa de

homicídio que teriam sido praticadas contra o Sr. Lenon Eduardo Anacleto.

Nº 4.645/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Corregedor da PMMG pedido de providências para a apuração de

denúncia do envolvimento de quatro policiais militares em tortura que teria sido

praticada contra o Sr. Lenon Eduardo Anacleto, em Ipatinga.

Nº 4.646/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Chefe da Polícia Civil pedido de providências para a apuração de

denúncia de tortura e tentativa de homicídio que teriam sido praticadas contra o Sr.
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Lenon Eduardo Anacleto, em Ipatinga. (- Distribuídos à Comissão de Segurança

Pública.)

Nº 4.647/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Superintendente Regional da Caixa Econômica Federal pedido de

providências para que haja negociação com os mutuários em débito, enviando-se

também cópia das notas taquigráficas relativas à fala da Sra. Margareth Costa Branco

na reunião dessa Comissão realizada em 16/9/2009. (- À Comissão de Defesa do

Consumidor.)

Nº 4.648/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Corregedor da Polícia Civil pedido de providências para a apuração

de denúncia de omissão de autoridade desse órgão em relação à tortura e tentativa

de homicídio que teriam sido praticadas contra o Sr. Lenon Eduardo Anacleto, em

Ipatinga. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 4.649/2009, da Comissão de Assuntos Municipais, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com a comunidade de Esmeraldas pelos 108 anos

de emancipação desse Município.

Nº 4.650/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Prefeita Municipal de Betim pedido de providências para verificação

da regularidade do Condomínio das Acácias.

Nº 4.651/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Secretária de Educação e ao Presidente do Conselho Estadual de

Educação pedido de providências para a apuração de denúncia de irregularidades e

arbitrariedades que estariam sendo praticadas contra estudantes da Escola Cristã

Verbo Vivo, em São Joaquim de Bicas, enviando-se também cópia das notas

taquigráficas da reunião ordinária dessa Comissão realizada em 9/9/2009.

Nº 4.652/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Desenvolvimento Social pedido de providências para a

inclusão dos Srs. Eduardo Andrade Gonzaga, Marco Antônio de Castro e Francisco

de Oliveira, bem como de seus familiares, no Programa Estadual de Assistência a

Vítimas e Testemunhas - Provita-MG -, em face de denúncias, por eles formuladas,

de violação de direitos humanos na Escola Cristã Verbo Vivo, em São Joaquim de
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Bicas.

Nº 4.653/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Procurador-Geral de Justiça e ao representante do Ministério

Público em São Joaquim de Bicas pedido de providências para a apuração de

denúncia de irregularidades e arbitrariedades que estariam sendo praticadas na

Escola Cristã Verbo Vivo.

Nº 4.654/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Delegado de Polícia de São Joaquim de Bicas pedido de

providências para a apuração de denúncia contra a Escola Cristã Verbo Vivo,

localizada em São Joaquim de Bicas, enviando-se também cópia das notas

taquigráficas da reunião ordinária dessa Comissão realizada em 9/9/2009.

Nº 4.655/2009, da Comissão de Administração Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Comandante-Geral da PMMG pedido de providências para a

apuração de denúncia contra o Cel. PM Reinaldo Martins, relativa a roubo forjado, a

qual já é objeto de inquérito policial militar, e para a instauração do correspondente

processo administrativo disciplinar.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de

Administração Pública e de Saúde, da Comissão Especial da Execução das Penas no

Estado e do Deputado Mauri Torres.

Interrupção dos Trabalhos Ordinários

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

Interno, interrompe os trabalhos ordinários para, nos termos do inciso IV do art. 6º do

Regimento Interno, proceder à solenidade de posse do Sr. Ronaldo João da Silva na

vaga decorrente da renúncia do Deputado Sebastião Helvécio para investidura no

cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas.

- A ata dessa solenidade será publicada em outra edição.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente (Deputado Sargento Rodrigues) - Estão reabertos os nossos

trabalhos ordinários.

Oradores Inscritos
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio* - Sr. Presidente, Deputadas, Deputados, todos que

nos acompanham na Casa do povo mineiro e todos que nos assistem, quero

inicialmente manifestar satisfação com o regresso a esta Casa do querido amigo

Deputado Doutor Ronaldo, que vem substituir também um grande amigo e

parlamentar, o Deputado Sebastião Helvécio, que hoje assume o cargo de

Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Geras, com muita justiça,

pela sua competência representando o povo mineiro.

Sr. Presidente, nas minhas primeiras palavras, quero fazer referência ao projeto de

lei que deu entrada nesta Casa que trata de regularizar uma situação, apenas do

ponto de vista jurídico, uma situação que afeta pouco mais de 4 mil servidores, de

modo especial os do Ipsemg e do DER, e que tem sido objeto, por parte de um ou

outro, de uma interpretação totalmente equivocada. É muito importante, desde o

primeiro momento, deixar bem claro qual o propósito desse projeto de lei enviado

pelo Governador Aécio Neves. Fico feliz de ver no Plenário os nobres Deputados

Dalmo Ribeiro Silva e Zé Maia, que seguramente acompanharão e analisarão na

Comissão de Fiscalização Financeira esse projeto. Refiro-me ao projeto que deu

entrada nesta Casa nos últimos dias que regulariza a situação de mais de 4 mil

servidores públicos do Estado, mas que são servidores estáveis. Ingressaram no

Estado antes da Constituição de 1988. Foram acolhidos pela Constituição de 1988

como servidores públicos estáveis. Portanto, esses servidores públicos, acolhidos

pela Constituição de 1988, não podem ser demitidos, salvo por justa causa, assim

como qualquer concursado, já que foram equiparados a concursados a partir da

aludida Constituição, em relação ao seu vínculo com o Estado. No passado, era muito

frequente haver servidores que ingressaram no serviço público ou por contrato ou por

alguma outra forma que não tenha sido, especificamente, a do concurso público. De

maneira muito oportuna, a Constituição de 1988 mudou esse quadro. Digo isso

porque somos defensores do concurso público como instrumento legítimo para

disputar a oportunidade de servir ao País, ao Estado e ao Município, e trabalhar para

o povo como servidor público. O concurso público é hoje uma cláusula, posso até

dizer, uma cláusula pétrea da nossa Constituição, e isso não se discute e não é isso o
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que se está discutindo. Acontece que houve um ou outro, até mesmo algum veículo

de comunicação, que deu interpretação equivocada, o que poderá prejudicar a

tramitação do projeto e, automaticamente, prejudicar milhares de servidores que

aguardam a regularização de uma situação de fato e de direito existente. Portanto,

volto a frisar que mais de 4 mil servidores, entre eles uma grande parcela no Ipsemg

e outra no DER e ainda uma boa parte de servidores que já estão aposentados pelo

Estado, que ingressaram antes de 1988, foram acolhidos por esta Constituição na

condição de função pública, ganhando estabilidade, uma vez que também contribuem

para ter direito à aposentadoria. Seus vencimentos sofrem desconto todo mês. Estou-

me referindo aos servidores com mais de 20 anos de casa, já que a Constituição

completa 21 anos. Todos eles, com bem mais de 20 anos, muitos até aposentados,

precisam de um projeto de lei por quê? Porque, depois da Constituição de 1988,

todas as alterações nas carreiras, todas as mudanças salariais são feitas mediante

projeto de lei. O Governador não pode conceder aumento salarial ou fazer qualquer

mudança na carreira por meio de decreto. Entretanto, no passado, alguns

Governadores - e não o Governador Aécio Neves, por serem o Ipsemg e o DER

autarquias -, de maneira equivocada, entenderam que podiam acompanhar aquele

reajuste ou aquela alteração que estava sendo feita na carreira para todos os

servidores do Estado por decreto. E assim o fizeram, equivocadamente. Hoje,

vivemos um Estado de Direito com maior controle social, felizmente. Isto é, com a

presença do Ministério Público, dos sistemas de controladoria do Estado funcionando

e das auditorias internas. Esses mecanismos que existem para verificar se está tudo

correto identificaram, no decorrer do governo Aécio Neves, que era preciso corrigir

esses equívocos, corrigir o ordenamento jurídico.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão, ex-Secretário de Estado, homem vivido na área

pública, sabe como é preciso estar atento aos ordenamentos jurídicos. Na vida

privada, você pode fazer tudo o que a lei não proíbe. É assim que funciona o Estado

Democrático de Direito. Se a lei não proíbe, então que se faça, mas é bom que

tenhamos os nossos limites morais e éticos ou as nossas orientações espirituais, e

me incluo entre os seguidores das orientações espirituais. No mundo privado, as

pessoas podem fazer tudo o que a lei não proíbe, mas, na vida pública, só podemos
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fazer o que a lei nos permite. É uma diferença que parece singela, mas é muito

grande. O nosso Presidente, Deputado Sargento Rodrigues, hoje um jurista em fase

conclusiva de formação, sabe muito bem disso. Há uma imperfeição na legislação

estadual que são erros cometidos por governos anteriores, que não podem vir a

prejudicar esses servidores. O governo Aécio Neves, preocupado em zelar pelos

direitos adquiridos por esses servidores do Ipsemg e do DER, preocupado em

também respeitar a lei, verificou que há uma imperfeição jurídica. Não se trata de

nenhuma vantagem absurda, refiro-me a servidores que cumpriram uma carreira de

20, 30 anos e se aposentaram com média salarial igual ou menor do que muitos

outros colegas de trabalho; nada que não seja absolutamente lícito e transparente,

cada situação foi publicada de maneira clara. Entretanto, foi feito de maneira

equivocada, porque não podia ser regulamentado por decreto. Diante desse impasse,

eu e outros colegas - mas fui eu que tomei a iniciativa, ainda quando presidia a

Comissão de Administração Pública -, logo no meu primeiro mandato, começamos a

discutir isso aqui na Casa. Mas não achávamos uma saída. Posteriormente, nesse

segundo mandato do Governador Aécio Neves, começamos a viver alguns

sobressaltos porque a diretoria do Ipsemg mudava e ele recebia uma nota da

Controladoria Interna do Estado dizendo: “Alguns servidores estão com os seus

proventos ou com sua vida funcional regulamentada por decreto, o que não está

correto. Deveria ser por lei.”. Logo vinha aquele pânico, e perguntava-se: então, o que

é preciso fazer? A resposta era: se não há uma lei, você não pode garantir esses

direitos. Questionava-se: mas esse servidor já estava aposentado, o Tribunal de

Contas já homologou sua aposentadoria. Ele já é um senhor de 70, 80 anos, que vive

desse dinheiro. Ele contribuiu sobre esse valor para se aposentar. E eles diziam:

“Mas existe uma falha jurídica”.

Houve, por mais de uma vez, uma ameaça a esses servidores - vamos aqui ser

prudentes, houve uma comunicação, que eles receberam como ameaça - de que

poderiam ter os proventos reduzidos. Imagine, Deputado Adelmo Carneiro Leão, um

profissional que terminou sua carreira com curso superior, servindo, às vezes, até

como coordenador do Ipsemg em uma regional ou aqui, em Belo Horizonte, depois de

30 anos de serviço prestado, que está aposentado, ganhando, digamos, cerca de
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R$2.000,00, receber um comunicado de que todos os atos foram considerados nulos

e que ele, de repente, teria sua aposentadoria reduzida a R$300,00, por exemplo. O

senhor já imaginou o pânico na vida de um cidadão como esse, que tem filhos, que

tem obrigações diárias?

Fui inúmeras vezes ao Ipsemg, fui ao Vice-Governador para dizer: “Isso é um

absurdo, isso gerará uma série de ações judiciais”. Houve até uma fase em que

diziam: “Se o Estado se vir obrigado a tomar essa atitude porque a Controladoria está

entendendo que foi por decreto, os servidores terão direito de recorrer à Justiça, e ela

certamente dará a eles mandado de segurança para não terem redução em seu

salário”. Imaginem reduzir o salário de alguém que já se aposentou, cuja

aposentadoria foi homologada pelo Tribunal de Contas, reduzir o salário de alguém

que está há 20, 30 anos em uma carreira, sem nenhuma justificativa. Não estou me

referindo aqui a qualquer ganho absurdo. Infelizmente, temos no País ganhos que

precisariam mesmo ser revistos, ganhos de verdadeiros marajás, que têm salários de

R$30.000,00, R$40.000,00. Mas não existe nenhuma situação dessas. São

servidores que têm uma casa salarial que, de fato, varia entre R$1.000,00, talvez até

R$5.000,00 para aqueles profissionais de nível superior, que cumpriram uma carreira

inteira e que estão vivendo esse pesadelo.

Depois de muitas idas ao governo apagando incêndio, eu e outros colegas fizemos

um apelo: já era hora de o governo pensar em uma maneira jurídica para corrigir a

situação. O problema é de ordem jurídica, foi um erro que o governo cometeu - volto

a lembrar, nos governos anteriores, o governo Aécio Neves identificou o erro,

verificou que não estava sendo feito de maneira correta no passado. Então, os

sistemas de controladoria interna, a Advocacia-Geral do Estado estudaram o assunto

e verificaram o seguinte: primeiro, são servidores estáveis. Portanto não há que se

falar em - para usar uma expressão explorada para rotular de forma pejorativa esse

servidores ou esse ato, o que é uma tremenda injustiça - “trem da alegria”. Estou me

referindo a servidores com 30 anos de carreira ininterruptos, que ingressaram nela

antes da Constituição e que tiveram seu direito garantido pela Constituição brasileira.

São servidores estáveis. Pelo projeto de lei, nenhum servidor ingressará no Estado. O

projeto não é para permitir o ingresso de ninguém no Estado nem para regularizar a
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situação de quem tenha entrado agora ou há pouco tempo, o que seria mesmo uma

fraude, pois, após a Constituição de 1988, não há outro meio de ingressar no Estado

a não ser por concurso público. Estamos nos referindo a servidores que entraram

antes de 1988 - servidores estáveis, cujos salários são pagos por atos

regulamentados pelo governo do Estado e publicados no diário oficial -, só que por

decreto, o que, segundo entendimento da Advocacia-Geral, está errado. Então o que

pedimos e que a área jurídica do Estado entendeu correto é que se faça uma lei

convalidando os decretos, dizendo que esses decretos passam a ter vigência e

aprovação da Assembleia Legislativa, portanto sendo convalidados pela lei que

haveremos de aprovar nesta Casa.

Dou essa explicação em função de algumas coisas que já vivemos no Brasil. Neste

caso, tenho de concordar com o Governador de São Paulo, que, como disse também

o Governador Aécio Neves, por inúmeras vezes, insiste sempre em dizer que se

antecipou demais o debate eleitoral. Mas hoje se tornou inevitável para ambos e

outros mais que estejam presentes no debate eleitoral. A verdade é que não se fala

em outra coisa; o tempo todo vemos pesquisas e disputas eleitorais e especulações

sobre quem será candidato a Presidente, a Governador, a Deputado Federal e a

Deputado Estadual. O problema é que às vezes esse tipo de antecipação leva-nos à

politização equivocada da análise de uma matéria como essa. Com isso quem pode

ter um prejuízo enorme são os mais de 4 mil servidores do Ipsemg e do DER, que

vivem o permanente pesadelo de ouvir, a cada dia, que sua situação está irregular.

Ora, isso não acontece por culpa deles, então é claro que é nossa obrigação resolver

essa situação. Não está sendo dado um centavo de aumento para ninguém; não se

aumenta um centavo na folha do Estado.

Cheguei, Deputado Sargento Rodrigues, a cogitar a hipótese de, em vez de

apresentar requerimento ao governo do Estado, como fiz, apresentar a proposta de

projeto de lei. Mas cheguei à conclusão de que isso não seria cabível, pois mexer na

organização do Estado, do ponto de vista da organização dos servidores públicos, é

competência do Poder Executivo. Assim fiz apelo ao Governador por meio de

requerimento, como outros colegas, a exemplo dos Deputados Sargento Rodrigues,

que sempre defendeu nossos servidores, Dalmo Ribeiro Silva, que hoje analisa esse
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projeto na administração pública, e outros. E o Governador atendeu a esse pedido e

mandou o projeto de lei. Então termino fazendo um apelo a todos os Deputados, à

própria imprensa e a quem mais queira debater o projeto para que o façamos com o

cuidado de não deixar a paixão política começar a trazer rótulo para ele. Não se trata

de trem da alegria, que dá aquela ideia de embarcar ilegitimamente um monte de

gente, sem respeito à regra do jogo, que é o concurso público. Não se trata disso;

ninguém está entrando para o serviço público. Todos os servidores aos quais se

dirige essa lei são servidores públicos estáveis, que não podem ser demitidos a não

ser por justa causa, de forma idêntica ao que ocorre com o servidor concursado, e

que já recebem, há muitos e muitos anos, pelo menos há 20 anos, seus proventos

com os mesmos direitos que os demais servidores. É apenas questão de isonomia.

Acontece que o caso deles foi conduzido, do ponto de vista jurídico, de maneira

equivocada, ou seja, por decreto.

E agora, estamos convalidando os decretos, para não ficar sobre a cabeça deles, o

tempo todo, essa pressão, e também sobre o gestor e a diretoria do Ipsemg, que

ficam em situação desconfortável o tempo todo, como se estivessem navegando nos

mares da ilegalidade. Isso, definitivamente, não combina com o governo Aécio Neves,

que tem procurado ser exemplar em governar dentro dos limites da lei.

Sr. Presidente, concluo agradecendo a tolerância de V. Exa. e dizendo aos

servidores do Ipsemg e do DER que não tenho dúvida de que esta Casa Legislativa

aprovará esse projeto de lei, dando um ordenamento jurídico tranquilo e acabando

com esse impasse que tem trazido sofrimento e desconforto. Vamos fazer isso sem

gerar um centavo de despesa para o povo mineiro. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Carlin Moura) - Com a palavra, o Deputado Weliton

Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Cumprimento a todos. Um grande número de pessoas

ligaram para o nosso gabinete durante todo o dia de ontem e hoje pela manhã, uma

população revoltada com o descaso e a falta de preparo da Cemig. Mais de 500 mil

pessoas na Região Metropolitana ficaram sem energia elétrica, o que causou um

grande caos na cidade. Tenho aqui os jornais. Foi apenas o início das chuvas, as
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primeiras chuvas mostram todo o despreparo e a falta de recursos e manutenção na

rede elétrica no Estado de Minas Gerais. Se isso acontece aqui na Região

Metropolitana de Belo Horizonte, imaginem o que acontece no interior, na zona rural e

nos pequenos distritos. A população não fica apenas dois dias, mas duas semanas

sem energia elétrica. São idosos e doentes que colocam medicamentos e vacinas

dentro da geladeira, como insulina para diabéticos, que deve ficar sob baixa

temperatura. Infelizmente, essas vacinas são perdidas, os hospitais precisam

interromper cirurgias, os fóruns devem adiar audiências de todos os Juizados

Criminais e da Vara de Família. O problema é muito sério, por falta de manutenção,

por falta de recursos para manutenção da rede. E, coitadinha da Cemig, a conta de

energia em Minas Gerais é muito barata, o ICMS da energia elétrica é só de 42%.

Ora, é o mais caro do Brasil. A tarifa de energia em Minas Gerais é a mais cara do

Brasil e uma das mais caras do mundo. Mas, infelizmente, passa ano e ano e a

Cemig só quer arrecadar e lucrar, arrecadar mais e lucrar mais e, com o dinheiro do

sacrifício do povo mineiro, vai investir em outros Estados e comprar outras

companhias de energia elétrica. Tudo por meio do suor e do sangue do trabalhador

mineiro, que paga contas elevadas, de valores astronômicos, para que o governo

invista em outros Estados. Não somos contra a ampliação, pois temos o maior

orgulho da nossa companhia, mas isso não pode ser feito em detrimento dos mais

pobres, das pessoas que mais precisam. Imaginem o prejuízo que foi gerado, o caos.

Está aqui no jornal: “Um dia de limpeza: morador lamenta descaso. D. Maria da

Conceição chora ao ter sua casa alagada”. Sabe quantas ligações, Deputado

Alencar? Só ontem, 500 mil ligações para religamento de energia. Infelizmente, a

Cemig não estava preparada. É a política de terceirização, de corte de despesas, que

fez cair muito a qualidade. Grande parte de seus servidores foi terceirizada, o número

de mortes aumentou, o investimento está diminuindo. E o que acontece? Cai a

qualidade. Não investem em novas linhas, não melhoram a qualidade da manutenção

nas redes, e está esse caos. Só ontem, 500 mil pessoas solicitando religação. Até

agora há pessoas sem energia na Região Metropolitana. Está aqui: “Danos causados

por chuvas se repetem em vários bairros de BH. Cenas de pessoas revoltadas com a

falta de energia e semáforos desligados, limpando casas, retirando entulhos das ruas,
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além de galhos e troncos de árvores impedindo o trânsito, foram comuns em várias

regiões de Belo Horizonte, ontem, depois dos temporais que castigaram a cidade, na

tarde de segunda-feira e na madrugada de terça. As regiões mais atingidas foram

Norte, Nordeste e parte do Centro-Sul”. Falo e provo. Estão aqui o jornal “Hoje em

Dia”, “O Tempo” “Estado de Minas”, todos os jornais.

A meteorologia alertou sobre as possíveis chuvas, então a Cemig já sabia. A

meteorologia já avisava que haveria chuva. Infelizmente, a Cemig não se preparou da

maneira que deveria, e virou todo esse caos em Belo Horizonte e na Região

Metropolitana. E uma preocupação maior ainda com o resto do Estado. Infelizmente,

as pessoas nem sequer conseguiram falar, nem sequer conseguiram atendimento do

“call center”, porque são poucas pessoas atendendo e foram mais de 500 mil

ligações. Mas, na hora de querer reajuste, a Cemig não tem dó. Vai na planilha de

custo e taca lá, como tacou este ano, 33% de aumento. Quer aumento. No ano

passado, queria 23%. Fomos lá, enfrentamos um batalhão de advogados, provamos

as irregularidades da planilha de custo. De cada três postes, a Cemig alegava que

trocava um por ano. Isso quer dizer que, em três anos, trocava todos os postes do

Estado inteiro. Isso acontece? Não. Gastos com publicidade oficial. Havia um valor na

planilha de custo. Fizemos um levantamento de todos os dias do ano no diário oficial.

Conferimos e conseguimos comprovar que os dados não batiam. Número de

escritórios. A Cemig colocava que tinha 500 escritórios em Minas Gerais. Fizemos o

levantamento, a investigação, e não tinha 180. Então, não era verdade o que estava

na planilha.

Por isso é que conseguimos, pela primeira vez na história, em 57 anos da Cemig, a

primeira redução no valor da conta de luz no ano passado, de 17%. A Cemig queria

22% de aumento. Este ano, ela queria 33% de aumento, e conseguimos que o

aumento fosse 4% abaixo da inflação, sendo que a Cemig queria 33%. Da mesma

maneira, a Copasa. É o primeiro ano em que Minas Gerais não tem aumento do valor

da conta d’água e esgoto. Este ano não houve aumento do valor das contas da

Copasa, porque conseguimos impedir na Justiça, pela primeira vez. Pela primeira vez

na história, haverá um ano sem aumento do valor da conta d’água e de esgoto.

Realmente, é preciso levantar a cabeça, mobilizar, brigar, reivindicar nossos direitos.
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Infelizmente, se não fizermos isso, os poucos direitos que temos irão por água

abaixo. Essa mobilização é importante. Está aqui a situação de caos, o verdadeiro

apagão que aconteceu por causa das chuvas, deixando mais de meio milhão de

imóveis sem luz na Grande BH - maior número registrado pela Cemig em 57 anos. O

dia foi realmente de limpeza e de contar os prejuízos. Muitos prejuízos, pessoas

doentes, pessoas transferidas às pressas para o hospital. Às vezes o equipamento

estava ligado em casa e, se fosse desligado, a pessoa não respiraria. Tiveram que

chamar a ambulância correndo para pessoas não morrerem. A questão de

medicamentos. Os pequenos comerciantes perderam seus produtos: leite, queijo,

iogurte, carne. O prejuízo é realmente enorme. Foram mais de 500 mil residências na

Região Metropolitana. De cada quatro residências, uma ficou sem energia elétrica.

Mas, na hora de cobrar os impostos, não tem dó. Em Minas Gerais temos o IPVA

mais caro do Brasil. Qual é a alíquota no Espírito Santo? Dois por cento.

Qual é a alíquota do IPVA em Minas Gerais? O dobro, ou seja, 4%. Por exemplo,

em Goiás, São Paulo e Mato Grosso, o valor do IPVA é muito mais baixo que em

Minas Gerais. Portanto, se compararmos os valores do IPVA pagos nos Estados da

Federação, verificaremos que Minas Gerais tem o IPVA mais caro do Brasil. Além do

IPVA, é só aqui que se paga taxa de licenciamento. Nos outros Estados, não tem. Se

formos aprofundar mais, veremos que, em Goiás, há isenção para veículos com mais

de 10 anos. Por outro lado, em Minas Gerais isso é cobrado - e cobra-se caro.

Quanto ao ICMS do álcool combustível, em Minas Gerais é 25%; São Paulo, 12%;

Goiás, 15%. O ICMS da conta da energia elétrica em Minas é 42%. Na realidade, é o

ICMS mais caro do Brasil. Realmente a população não aguenta tanto imposto. Se

verificarmos a indústria das multas, veremos no Jaíba os pequenos produtores rurais

tendo dificuldade, pois é multa por meio de multa. Por exemplo, um proprietário

comprou uma gleba de terra do Estado por R$80.000,00. No outro dia, o IEF do

Estado aplica a esse cidadão uma multa de R$1.700.000,00. Terá de ficar o resto da

eternidade pagando multa para o Estado. Então num dia o pequeno produtor compra

a gleba de terra por R$80.000,00 do Estado, com liberação de poder trabalhar e

utilizá-la. No outro, começa a utilizá-la, mas o IEF aplica-lhe uma multa de mais de

R$1.700.000,00. É um absurdo o que a BHTRANS está fazendo. Há despreparo e
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falta de bom senso, com todo o respeito aos agentes, pois sabemos que muito

cumprem a responsabilidade e são mandados. Aqui não há bom senso algum. É a

indústria da multa - arrecada-se e arrecada-se, multa-se e multa-se com aquela

maquininha. Há uma multa por minuto. Há até prêmio de produtividade, com

campeões da caneta. Quanto mais se multa, mais se recebe. Se hoje multaram 20

pessoas e amanhã multarão 25, ganharão prêmio de produtividade e, aliás,

homenagem no quadro. Se formos à BHTRANS, veremos a foto e o nome de quem

ganhou: “Esse agente fulano de tal é o campeão do mês de outubro. Foi o agente que

mais multou. Por isso ganha essa homenagem e recebe o prêmio por produtividade

no final do mês”. Aliás, houve uma matéria publicada no “Estado de Minas” sobre o

assunto. Esse é um verdadeiro desrespeito com a população. Há uma multa por

minuto. São mais de 1.700 multas por dia. Por mês são arrecadados mais de

R$100.000.000,00. No último semestre, foram arrecadados mais de

R$22.000.000,00. Então a população não aguenta mais. O papel da BHTRANS seria

cuidar do tráfego. Não somos contra. A BHTRANS tem de cuidar do trânsito, assim

como a Guarda Municipal dos bens públicos, das escolas e das praças. Agora a

Guarda Municipal não pode multar. Aliás, pode cuidar do tráfego e ajudar no trânsito,

mas não pode multar da maneira como multam, penalizando aquelas pessoas que,

muitas vezes, são injustiçadas.

Ouvi uma reclamação de um motorista de táxi, um senhor de idade. Com todo o

respeito, ele me dizia: “Menino, fui multado na mesma semana por duas vezes, no

mesmo local e pelo mesmo agente, porque eu estava usando fone de ouvido. Nunca

usei um fone de ouvido, nem sei o que é isso”. Ele nem sabe o que é fone de ouvido.

Ocorreram também várias outras multas irregulares. Não adianta recorrer, porque o

cidadão perde recurso. Só para autoridades o recurso na Jari dá certo. Quanto maior

for a patente, mais fácil é o cancelamento da multa. Mas infelizmente, para o pobre, o

povo, há uma multa atrás da outra. Não tem dó. O povo não aguenta mais isso. Minas

Gerais tem a carga tributária mais pesada do País. Em Minas, tudo é mais caro:

IPVA, licenciamento, IMCS do álcool, tarifa de água e de esgoto da Copasa - aliás, a

água está a preço de vinho, e Copasa cobra por um serviço de esgoto que não é

prestado. É uma indústria das multas, uma multa atrás da outra. O Prefeito anunciou
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que queria mais 76% do IPTU em Belo Horizonte. Dessa forma o povo não aguenta.

Agora, se compararmos, infelizmente não há investimento para os servidores como

deveria haver. Os menores salários dos servidores públicos do País são de Minas

Gerais. Não há como comparar os salários dos servidores deste Estado com os

demais. Além do mais, a Polícia Militar não tem auxílio-periculosidade, os professores

recebem uma miséria, enquanto o governo gasta mais de R$2.000.000.000,00 na

construção da nova sede do Centro Administrativo, o correspondente a vários

prêmios da Mega-Sena, e que não era prioridade do Estado. Realmente se trata de

questão muito séria. Solicitamos providências da Cemig para que não se repita mais

o apagão em Belo Horizonte, na RMBH e em todo o Estado. O povo exige respeito,

afinal, a conta de energia é muito cara. Levaremos essas informações para Aneel, a

fim de mostrar-lhe a situação atual estampada nos jornais: “Apagão e caos na rede

elétrica”, “Morador lamenta descaso da Cemig”, “As primeiras chuvas alagam,

destroem e deixam a cidade em trevas”, “Chuva transforma tarde em noite: derruba

árvores, tumultua o trânsito e causa acidentes na Grande BH”, “Cerca de 290 mil

imóveis ficaram sem luz na Zona Norte”, “Granizo assustou moradores”. Agora

passam de 500 mil moradores, fora no resto do Estado, onde chegam a quase 2

milhões os habitantes que ficaram sem energia elétrica. Então fica aqui nosso

protesto. Cobramos posicionamento firme da Cemig e exigimos dessa empresa

respeito para com a população de Minas Gerais.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Weliton Prado) - Com a palavra, o Deputado Sargento

Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, público que nos acompanha pela TV Assembleia, é com muita tristeza

que retorno a esta tribuna para tratar de assunto que julgo ser muito simples para as

autoridades públicas resolverem. Há cerca de 10 dias, ocupei esta tribuna para cobrar

do Comando da Polícia Militar a adoção de regra geral no que diz respeito aos

famosos memorandos que alguns dos seus Comandantes vêm editando nestes

últimos anos. São memorandos, portarias e, como diz um dos grandes

administrativistas do nosso país, Celso Antônio Bandeira de Mello, quejandos - pelo
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menos é assim que ele diz, na sua obra de direito administrativo.

Sr. Presidente, hoje tive oportunidade de conversar com o Cel. Gilberto Cabral,

Chefe do Estado-Maior da Polícia Militar, para que ele resolvesse a questão dos

memorandos que a Polícia Militar vem fazendo. O que mais nos entristece é que

cobramos, e demora muito para obtermos respostas. O Comandante-Geral da Polícia

Militar baixa uma resolução; um Major de Betim desfaz a resolução do Comandante-

Geral e aplica outra norma por conta própria. Isso vem causando transtornos e tem

violado direitos. Refiro-me ao Maj. Alexandre Costa Pinto, que comanda a 177ª

Companhia, de Betim. Recentemente, no dia 11/9, ele baixou uma norma, e isso é o

que mais me entristece, pois fizemos audiência pública para tratar desse assunto.

Deputado Antônio Júlio, julgava que esse assunto seria pequeno demais para ser

tratado nesta tribuna. Como se trata de violação de direitos de um cidadão, acredito

que não é pequeno, pois viola texto da Constituição da República, viola o devido

processo legal e o art. 37, que norteia a administração pública. Qual o primeiro

princípio, o princípio balizador, que dá o direcionamento da administração pública em

qualquer dos Poderes? É o da legalidade, que está previsto no “caput” do art. 37 da

Constituição da República. O Maj. Alexandre Costa Pinto, Comandante da 177ª

Companhia, do 33º Batalhão, sediada em Betim, baixou o Memorando nº 4/2009, em

11/9, contrariando - pasmem, senhores e senhoras - a resolução do Comandante-

Geral da Polícia Militar baixada em 4/9. O Cel. Renato precisa estar atento. O

Comandante-Geral da Polícia Militar, ocupante do cargo mais alto da PM, baixou a

Resolução nº 4.041, em 4/9, e o Major, que está comandando apenas uma fração

dessa instituição, não obedece, não acata a resolução do Comandante-Geral. E faz

as normas a seu bel-prazer, a seu gosto.

Esse é o mesmo Major em cuja companhia policial militar não pode adoecer. Lá só

tem “robocop”: não pode ficar doente. Se adoece, vai ao médico, que dá uma licença,

por exemplo, de cinco dias; ele passa pelo médico do batalhão, que homologa,

confirma a dispensa, e o Major, no mês seguinte, manda o policial pagar os dias em

que teve folga. Então, lá, policial não pode adoecer. A licença vale para qualquer

trabalhador do Brasil, menos para a 177ª Companhia, de Betim, pertencente ao 33º

Batalhão.
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Estou com um caso, o fato concreto de um policial que me encaminhou “e-mail” em

21/9: “Sr. Deputado, sou Soldado da PMMG lotado no 33º BPM. Nas datas de 20 e

21/8/2009, tive de acompanhar a minha esposa em uma cirurgia de emergência, e

não pude comparecer ao turno de serviço. Fui licenciado pelo médico da unidade,

justificando assim a minha falta. Contudo, o Comandante da companhia à qual estou

à disposição me escalou para trabalhar para repor esses dias que estive licenciado,

conforme rege o Memorando nº 1, do Comandante do 33º BPM. Peço orientação de

como devo proceder, tendo em vista que fui cientificado na data de hoje que irei

pagar os dois dias em 25/9/2009 e 3/10/2009, dias da minha folga. Desde já agradeço

a dedicação e o engajamento na luta pela dignidade e direito dos militares dessa

gloriosa corporação”.

Sr. Presidente, liguei para o Cel. Gilberto Cabral, Chefe do Estado-Maior, segundo

homem na hierarquia da Polícia Militar. Conversei com ele mais cedo, por telefone, e

disse: “Comandante, nos ajude. Como um Major de uma companhia pode dar tanto

trabalho para um comando, desrespeitando a lei, desrespeitando a ética médica,

desrespeitando uma resolução interna do Comandante-Geral baixada em 4/9 e

baixando outra no dia 11?”. Estou denunciando, Presidente, porque temos algumas

pessoas na Polícia Militar que estão legislando. Fizemos aqui uma audiência pública

e trouxemos a questão para a Comissão de Justiça, que raramente promove debates,

mas que deveria realizar essa discussão porque é ela que exerce o controle

preventivo de constitucionalidade nesta Casa. O Corregedor baixou uma nota de

instrução em que legisla. Ele tipifica uma conduta administrativa e prevê uma sanção

por nota de instrução, mesmo sabendo que a Constituição da República proíbe

veementemente esse tipo de edição - memorando, portaria, resolução ou qualquer

expediente que tenha esse objetivo. Nos termos do art. 84 da Constituição da

República, os Governadores baixarão decreto para o fiel cumprimento da lei.

Portarias, memorandos, notas de instrução não podem inovar com relação àquilo que

não é permitido nem ao decreto, conforme prevê o art. 59 da Constituição da

República, que trata da hierarquia das leis.

O art. 59 da Constituição da República é muito claro, mas, em Betim, encontramos

o Maj. Alexandre Costa Pinto. Quero, novamente, fazer um apelo ao Comandante-
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Geral da Polícia Militar, Cel. Renato Vieira de Souza. A resolução que o senhor

baixou no dia 4 de setembro já está sendo desobedecida pelo próprio Maj. Alexandre

Costa Pinto, de Betim. Se nem o Major está obedecendo ao Comandante-Geral da

Polícia Militar, como ficamos? Como a administração pública, que é regida pelos

princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da

eficiência, pode continuar desse jeito?

Volto a dizer que o que mais me entristece, Cel. Renato Vieira de Souza, é a

demora na tomada de decisões. O Comandante-Geral da Polícia Militar deveria

determinar a apresentação desse Major imediatamente para explicar por que está

inovando uma ordem dada por escrito. Mas não: preferem deixar como está. Faço

aqui um apelo ao Cel. Renato. Quando o Cel. Renato foi assumir o Comando da

Polícia Militar, algumas pessoas me questionaram a respeito da sua postura. As

informações que sempre tive foram que o Cel. Renato era um Comandante isento e

justo, um Comandante que, independentemente de se tratar de um praça ou de um

oficial, tomaria atitudes de forma enérgica. Mas quero revelar ao Cel. Renato que a

tropa, Sr. Comandante, já começa a achar que não é bem assim, já começa a achar

que o senhor está sendo parcial nas suas decisões. Quando se trata de um praça, as

decisões são rápidas, enérgicas; mas, quando se trata de um Oficial que está em

desvio de conduta, o processo é conduzido em banho-maria. Reafirmo a confiança

que tenho no senhor, porque o conheci como 1º-Tenente e porque foi meu

contemporâneo, servindo no Batalhão de Choque, e peço-lhe que continue tendo a

mesma postura de antes e não permita que pessoas como esse Major continuem a

contrariar a resolução baixada pelo senhor.

Continuo ainda reafirmando o compromisso de ser aqui um Deputado propositivo e

de buscar fazer o melhor para as instituições policiais, sendo seu representante neste

Poder, de forma coerente, séria e, acima de tudo, com retidão. Esse é o meu

compromisso. Não posso admitir, Sr. Cel. Renato e Sr. Cel. Cabral, que pessoas

como essas continuem, de forma teimosa, a persistir no erro. Já está aprovado o

requerimento que propõe a convocação do Ten.-Cel. Betoni, do Comandante do 33º

BPM de Betim, mas terei de fazer um novo requerimento, acrescentando a

convocação do Maj. Alexandre Costa Pinto para que compareça a reunião da
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Comissão de Direitos Humanos, pois há direitos que estão sendo violados. O cidadão

policial militar não pode adoecer. Há poucos dias, Deputado Getúlio Neiva, recebi um

“e-mail” de um ex-metalúrgico, de cujo nome não me recordo agora, dizendo que, em

quase todas as vezes em que assiste à TV Assembleia, me ouve defender direitos de

policiais militares. Ele alega que é ex-metalúrgico e que sofreu muito com a Tropa de

Choque da Polícia Militar, quando fazia greve na Fiat. Eu mesmo lhe respondi, pois

sempre ajo assim em relação aos “e-mails” mais complexos do meu gabinete. Disse a

ele: “o senhor tem razão: quase todas as vezes em que assistir à TV Assembleia,

verificará que este Deputado está tentando defender direitos de policiais e bombeiros

militares”. Faço isso, Deputado Getúlio Neiva - e V. Exa., um homem experiente, um

político experiente, conseguiu acompanhar de perto a transição democrática do País -

, porque os policiais e Bombeiros Militares ficaram completamente alijados do

processo democrático. Para V. Exa. ter uma ideia, até o ano de 2002, quando

votamos nesta Casa a Lei nº 14.310, que criou o novo Código de Ética e Disciplinas

Militares de Minas Gerais, o policial militar e o bombeiro ficavam presos para

averiguação por 13 dias. E olhem quanto tempo depois da Constituição da República!

Que averiguação é essa? É por falta administrativa, como chegar atrasado 10

minutos ou deixar de fazer uma continência. Por isso ficávamos presos nos quartéis.

É óbvio, portanto, que falo e cobro muito, pois estamos tentando igualar. Como

estudante do curso de Direito que sou, ontem, ao mais uma vez avaliar a CLT - criada

no governo Getúlio Vargas, em 1943 -, constatamos o quanto o policial militar e o

bombeiro militar ficaram alijados do processo democrático. O decreto que faz a

consolidação das leis trabalhistas é de 1943 e, nesse tempo, já determinava a carga

horária do trabalhador. Até hoje, Deputado Weliton Prado, venho lutando com todas

as forças para tentar definir uma carga horária de policial e bombeiro militar. A

resolução do Comando-Geral da PM fala que são 40 horas mínimas, só mínimas. O

máximo é o quanto o Comandante da unidade quiser. Por isso há um passivo,

Deputado Getúlio Neiva, enorme, para alcançar direitos mínimos, a fim de buscar

igualdades com outros trabalhadores. Alegam que policial militar e bombeiro militar

possuem estatuto próprio, mas há a Constituição da República. O art. 7º trata do

direito dos trabalhadores, e, em um de seus incisos, está: “duração de jornada não
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superior a 8 horas e, no máximo, 44 horas semanais”. Respondi, então, à pessoa que

me questionava que o passivo ainda é muito grande. E, Deputado Getúlio Neiva, sou

autor de 19 leis nesta Casa. A 20ª está para acontecer, porque o Governador está há

poucos dias de sancionar mais uma lei de minha autoria. Mesmo assim o passivo é

enorme.

Imagine, Deputado Getúlio Neiva, a carga horária do trabalhador brasileiro foi

definida na CLT, em 1943. Passamos por todo o período da ditadura, e até hoje o

policial militar e o bombeiro militar não têm carga horária definida. Para os servidores

do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, para quem

estará ciceroneando o governo do Estado e tantos Secretários de Estado, há carga

horária definida. Todo mundo tem carga horária definida, inclusive os da Fazenda,

que têm previsão de 40 horas para a chamada dedicação exclusiva. Fiz pesquisa, e

todos os servidores públicos do Estado têm carga horária definida em lei, inclusive os

da Polícia Civil, o que foi definido agora, em 2005, na Lei Complementar nº 84, no art.

8º. Porém, não há carga horária definida para o policial e o bombeiro militar - são 40

horas mínimas. Aí não há como não ocupar a tribuna para falar dessa matéria. Se o

servidor do setor privado e os demais servidores públicos avançaram, será que pedir

para definir carga horária de trabalho de policial e bombeiro, Deputado Getúlio Neiva,

é pedir demais? E olha que não queremos engessar o Estado. Há projeto tramitando,

já fizemos emenda, que foi acatada pelo Deputado Delvito Alves na Comissão de

Constituição e Justiça. Estamos, inclusive, abrindo a possibilidade do banco de horas,

para que ele trabalhe, passe do horário e depois seja recompensado. Por isso o

passivo é muito grande, por isso lutamos aqui, incessantemente, em defesa desse

trabalhador.

Sr. Presidente, finalizando, quero dizer ao Cel. Renato Vieira de Souza: Sr. Cel.

Renato, ajude-nos. Esse tema não seria trazido à tribuna se o Maj. Alexandre Costa

Pinto, que está sob o comando do senhor, não desobedecesse à resolução, após

sete dias de ter sido baixada pelo senhor. Então fazemos apelo ao senhor, para que

seus olhos não alcancem apenas a Capital, Belo Horizonte; que os olhos e as ações

do Comandante-Geral da Polícia Militar alcancem os 853 Municípios. E permita-me:

há horas em que alguns, no interior, precisam saber que o Comandante-Geral da
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Polícia Militar é o Cel. Renato Vieira de Souza. É esse o Comandante-Geral; essa é a

maior autoridade da Polícia Militar hoje constituída no nosso Estado, não é o Major

que está em Betim. Talvez ele esteja precisando do aceno de V. Exa. para dizer ao

menos quem é o Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais. 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, de requerimentos e de

indicações. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima

reunião.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra e agradece a presença, nas galerias, do

Vereador Marcílio Lemos, do Município de Carbonita, e do Sr. Domingos, ex-

Vereador dessa cidade. Tivemos o prazer de ir a Carbonita.

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 4.649/2009, da

Comissão de Assuntos Municipais, 4.650 a 4.654/2009, da Comissão de Direitos

Humanos, e 4.655/2009, da Comissão de Administração 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 23ª

Reunião Ordinária, em 22/9/2009, dos Requerimentos nºs 4.553/2009, do Deputado

Ademir Lucas, e 4.568 e 4.569/2009, do Deputado Duarte Bechir; de Saúde -

aprovação, na 22ª Reunião Ordinária, em 23/9/2009, dos Projetos de Lei nºs

314/2007, do Deputado Domingos Sávio, 2.418/2008, do Deputado Doutor Rinaldo, e

3.601/2009, do Deputado Sávio Souza Cruz, e dos Requerimentos nºs 4.590/2009,
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do Deputado Duarte Bechir, 4.595/2009, do Deputado Almir Paraca, e 4.601/2009, do

Deputado Weliton Prado; e da Comissão Especial da Execução das Penas no Estado

- informando a conclusão dos seus trabalhos (Ciente. Publique-se.) e encaminhando

o seguinte relatório final:

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO ESPECIAL DA EXECUÇÃO DAS PENAS NO

ESTADO

Sumário

1 – Introdução

2 – Objetivos, composição e prazo de funcionamento

3 – Organização do sistema de execução penal

3.1 – Aspectos normativos

3.2 – Análise da gestão do sistema

4 – A execução penal em Minas Gerais

4.1 – A atuação da ALMG

4.2 – Evolução e situação atual

5 – Perspectivas da execução das penas no Estado

5.1 – Direitos fundamentais

5.2 – O direito à assistência jurídica gratuita e a Defensoria Pública no contexto da

execução das penas no Estado

5.3 – Uma alternativa ao quadro atual da execução das penas no Estado: a justiça

restaurativa

5.4 – O método Apac

5.5 – O Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário – PAI-PJ

5.6 – A atuação do Conselho Nacional de Justiça e os indicadores do Poder

Judiciário de Minas Gerais

6 – Trabalhos realizados

7 – Conclusões, recomendações e apresentação de proposição

8 – Anexo

1 – Introdução

As Comissões Especiais para proceder a estudo sobre determinada matéria de

interesse público constituem um instrumento de que se valem os parlamentares para
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a realização de sua missão fiscalizadora.

Esta Comissão Especial da Assembleia Legislativa, que trata da execução das

penas no Estado, foi criada em função de uma emergência levantada pela própria

sociedade e diversos setores do poder público. Duas Comissões da Casa são sempre

procuradas para apresentação de clamores quanto à execução das penas: a de

Segurança Pública e a de Direitos Humanos. Tais Comissões constantemente visitam

estabelecimentos penais, recebem grupos de familiares de internos do sistema

carcerário e dialogam com operadores do direito no Estado, que apontam uma crise

no sistema de execução penal.

Entre os três níveis da Federação, é sobre os Estados membros que recai a parcela

principal em matéria de administração carcerária. Esse é um dos motivos para que os

Estados figurem, mais que os outros entes federativos, como responsáveis na lista de

apurações de violações a direitos humanos da Comissão Interamericana de Direitos

Humanos da Organização dos Estados Americanos – OEA –, jurisdição a que o Brasil

se submeteu em 1998.

De acordo com a jurista Flávia Piovesan¹, dos 100 casos pendentes contra o Brasil

na aludida Comissão, em 2006, dois diziam respeito a questões de responsabilidade

da União – denúncias de trabalho escravo – e 98 a questões de responsabilidade dos

Estados membros.

De fato, na forma em que está estruturado e em funcionamento o regime de

execução das penas, verifica-se que o modelo penal brasileiro é um dos principais

produtores e reprodutores de violações a direitos humanos. Trata-se de um modelo

ineficiente e ineficaz para o que se propõe: punir e ressocializar.

Constantes violações de direitos humanos deixam a República Federativa do Brasil

em situação desconfortável perante os organismos internacionais de proteção dos

direitos humanos. Embora apresente uma democracia já consolidada e seja uma das

dez maiores economias do mundo, pesa negativamente para o País nossa

incapacidade crônica de evitar a violência e as mortes em fatos relacionados à

execução penal.²

Nesse contexto, a questão prisional brasileira foi assumida como prioridade máxima

pelo Conselho Nacional de Justiça, capitaneado pelo Presidente Gilmar Mendes. O
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Ministro, em visita a Belo Horizonte, fez uma afirmação alarmante: cerca de um terço

dos presos do Brasil estão privados de liberdade ilegalmente.

Diante desse quadro é que, consciente da responsabilidade e do papel dos Estados

membros na questão, o Presidente desta Casa, Deputado Alberto Pinto Coelho,

acolheu requerimento dos Deputados João Leite e Durval Ângelo propondo a criação

desta Comissão, cujos trabalhos contaram com o incentivo e o apoio integral da

Presidência da Assembleia.

Este relatório, resultado final dos trabalhos da Comissão, longe de assumir

centradamente a função de denunciar os resultados já amplamente conhecidos desse

ineficaz sistema, busca compreender o problema em suas raízes, para, em seguida,

apresentar propostas concretas e objetivas que possam levar a avanços em face do

injusto sistema de execução penal brasileiro e estadual.

2 – Objetivos, composição e prazo de funcionamento

A requerimento dos Deputados Durval Ângelo e João Leite, aprovado na reunião

ordinária de Plenário do dia 19/2/2009, foi criada Comissão Especial com o objetivo

de discutir a execução das penas no Estado. Em 13/3/2009, designou-se a Comissão,

composta pelos Deputados João Leite – Presidente –, Vanderlei Miranda – Vice-

Presidente –, Durval Ângelo – relator –, Delvito Alves e Wander Borges, tendo como

suplentes, respectivamente, os Deputados Célio Moreira, Doutor Rinaldo, Gilberto

Abramo, Maria Lúcia Mendonça e Maria Tereza Lara.

A Comissão iniciou seus trabalhos em 26/3/2009, na 1ª Reunião Ordinária, quando

foi aprovado o cronograma de atividades e ficou definido que representantes dos

seguintes órgãos e entidades acompanhariam permanentemente os trabalhos da

Comissão: Tribunal de Justiça do Estado, Procuradoria-Geral de Justiça, Ordem dos

Advogados do Brasil – Seção Minas Gerais, Defensoria Pública, Subsecretaria de

Administração Prisional da Secretaria de Defesa Social, Subsecretaria de Direitos

Humanos da Secretaria de Desenvolvimento Social, Ouvidoria do Sistema

Penitenciário do Estado, Chefia da Polícia Civil, Conselho Regional de Psicologia,

Pastoral Carcerária da Igreja Católica, Capelania Pastoral Evangélica, Associação de

Proteção e Assistência aos Condenados – Apac – e Fraternidade Brasileira de

Assistência aos Condenados – FBAC.
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Dispondo do prazo regimental de 60 dias, nos termos do art. 111, § 4º, do

Regimento Interno, o prazo de funcionamento da Comissão foi prorrogado por 30

dias, por requerimento aprovado na Comissão em 12/5/2009 e em Plenário no dia

13/5/2009.

Com o avanço dos trabalhos, verificou-se a necessidade de realização de reuniões

da Comissão para discutir a execução das penas em diferentes Municípios, de modo

a se ter um panorama do problema em todo o Estado. Em virtude disso, apresentou-

se requerimento visando à prorrogação do prazo de funcionamento da Comissão por

30 dias. O requerimento foi aprovado na Comissão em 4/6/2009 e em Plenário no dia

16/6/2009, apoiado por acordo da totalidade dos membros do Colégio de Líderes.

Posteriormente, solicitou-se nova prorrogação do prazo de funcionamento da

Comissão por 30 dias. O requerimento foi aprovado na Comissão em 9/7/2009 e em

Plenário no dia 4/8/2009, apoiado por acordo da totalidade dos membros do Colégio

de Líderes.

Em 27/8/2009, a Comissão aprovou requerimento para suspensão dos trabalhos

pelo prazo de até 30 dias. Esse requerimento foi aprovado em Plenário no dia

1º/9/2009.

A Comissão encerrou seus trabalhos no dia 17/9/2009, quando foi aprovado este

relatório final.

3 – Organização do sistema de execução penal

3.1 – Aspectos normativos

3.1.1 – A execução penal se organiza a partir de determinados princípios, diretrizes

e regras, emanados de fontes diversas, nomeadamente a Constituição da República,

tratados internacionais e as leis de execuções penais. Estabelece-se um aparato

orgânico em vista de condicionantes e finalidades normativamente estabelecidos.

A Constituição da República perpassa o tema a partir do art. 5º, que lista direitos e

garantias individuais, admite a adesão a tribunais penais internacionais e define as

condições de integração de tratados e convenções internacionais no ordenamento

brasileiro, assim como sua natureza jurídica. No art. 24, define o direito penitenciário

como matéria atribuída concorrentemente à União e aos Estados. O art. 84, XII,

confere ao Presidente da República o direito de conceder indulto e comutar penas, e
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o art. 98, I, a existência de juizados especiais para julgar e executar infrações penais

de menor potencial ofensivo, permitindo a transação.

Entre os documentos internacionais, devem ser mencionados, pela incidência na

execução das penas, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, da ONU, de

1948; o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, da ONU, de 1966; a

Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto de San José da Costa Rica –

, de 1969; o Código de Conduta para os Funcionários Responsáveis pela Aplicação

da Lei, da ONU, de 1979; a Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou

Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, da ONU, de 1984; o Plano de Ação de

Milão 130, adotado pela ONU no 7º Congresso para a Prevenção do Crime e o

Tratamento dos Delinquentes, de 1985; o conjunto de princípios para a proteção das

pessoas sujeitas a qualquer forma de prisão, aprovado pela ONU, em 1988; os

Princípios Básicos sobre a Utilização da Força e de Armas de Fogo pelos

Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei, da ONU, de 1990; os Princípios

Básicos Relativos ao Tratamento de Reclusos Adotados, da ONU, de 1990; as

Regras Mínimas para Medidas Não Privativas de Liberdade – Regras de Tóquio –, da

ONU, de 1990.

O sistema de execução penal organiza-se consoante um modelo disposto tanto na

Lei Federal nº 7.210, de 1984, quanto na Lei Estadual nº 11.404, de 1994. Os

regimes penitenciários são, ainda, tratados na Lei Federal nº 6.416, de 1977, e na Lei

nº 8.533, de 1984. Em Minas Gerais, há, também, a Lei nº 12.936, de 1998, que

estabelece diretrizes para o sistema penitenciário estadual. O art. 1º da Lei de

Execução Penal – LEP – lei federal, estabelece que o sistema de execução penal tem

como objetivo “efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar

condições para a harmônica integração social do condenado e do internado”, e seu

art. 4º determina que o Estado recorra à cooperação da comunidade nas atividades

de execução da pena e da medida de segurança. Em harmonia com essas

disposições, os arts. 8º e 9º da LEP estadual estipulam que o Estado adote um

conjunto de medidas médico-psicológicas e sociais com vistas à reeducação do

sentenciado e à sua reintegração na sociedade, de forma individualizada e

condizente com a personalidade de cada um. Além disso, na execução da pena
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deverão ser garantidos os direitos civis, políticos e sociais do sentenciado.

Complementarmente, a Resolução nº 5 do Conselho Nacional de Política Criminal e

Penitenciária – CNPCP – dispõe sobre as Diretrizes Básicas de Política Criminal e

Penitenciária. Entre os principais dispositivos incidentes sobre a organização do

sistema, destacam-se os itens que orientam o cumprimento de pena privativa de

liberdade em estabelecimento prisional próximo à residência da família do

condenado; a garantia de vagas no sistema penitenciário, evitando o recolhimento de

condenados e presos provisórios em delegacias policiais; a oportunidade de estudo e

trabalho para o preso, inclusive mediante convênios com órgãos públicos e parcerias

com entidades de direito privado; a instalação de Conselhos da Comunidade em

todas as comarcas do País e a descentralização dos Conselhos Penitenciários; a

criação de Centros de Observação Criminológica; a garantia de visitas obrigatórias de

Juízes e Promotores de Justiça aos estabelecimentos prisionais; a qualificação do

pessoal penitenciário e o estímulo à criação de escolas do serviço penitenciário nos

Estados; a promoção de assistência jurídica aos presos e a informatização do

sistema penitenciário.

3.1.2 – A LEP nacional determina o modelo organizacional básico a ser observado

pelo Estado na definição de sua estrutura orgânica do sistema. São previstos em seu

art. 61 sete órgãos: o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, o Juízo

da Execução, o Ministério Público, o Conselho Penitenciário, os Departamentos

Penitenciários, o Patronato e o Conselho da Comunidade.

Na LEP estadual, o art. 157 reconhece oito órgãos, que são o Conselho de

Criminologia e Política Criminal, o Juízo da Execução, o Conselho Penitenciário, a

Superintendência de Organização Penitenciária, a Direção do Estabelecimento, o

Patronato, o Conselho da Comunidade e as entidades civis de direito privado sem fins

lucrativos que tenham firmado convênio com o Estado para a administração de

unidades prisionais destinadas ao cumprimento de pena privativa de liberdade. Esta

última abrange as Associações de Proteção e Assistência aos Condenados – Apacs –

, que ficam autorizadas a administrar unidades de cumprimento de pena privativa de

liberdade.

Note-se que, na lei estadual, o Juízo da Execução absorve o Ministério Público, e é
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composto também da Defensoria Pública e do Serviço Social Penitenciário. Ainda na

seara estadual, o Conselho Penitenciário se divide de forma regionalizada, havendo,

além do Conselho Estadual Penitenciário da Região Central, os Conselhos

Penitenciários do Vale do Rio Doce, do Vale do Rio Grande, do Paranaíba, da Zona

da Mata, do Norte de Minas e do Baixo Sapucaí.

A Superintendência de Organização Penitenciária, citada na norma, deve ser

substituída pela Subsecretaria de Administração Prisional, referida na Lei Delegada

nº 117, de 2007. Esse órgão se divide em cinco esferas hierárquicas imediatamente

abaixo da Subsecretaria: uma assessoria de inteligência, três superintendências (de

Segurança Prisional, de Atendimento ao Preso, e de Articulação Institucional e

Gestão de Vagas) e os estabelecimentos penais, que somam 40 unidades, cujas

direções também compõem a estrutura orgânica do sistema. Esses órgãos,

vinculados ao Poder Executivo, são dirigidos por ocupantes de cargos de livre

nomeação e exoneração do Governador do Estado.

A Superintendência de Segurança Prisional se divide em três diretorias, de

Segurança Interna, de Segurança Externa e de Apoio Logístico, e um Comando de

Operações Especiais. A Superintendência de Atendimento ao Preso se reparte em

quatro diretorias, de Trabalho e Produção, de Ensino e Profissionalização, de Saúde

e Atendimento Psicossocial, e de Articulação do Atendimento Jurídico e Apoio

Operacional. A Superintendência de Articulação Institucional e Gestão de Vagas, por

sua vez, possui duas diretorias, a de Gestão de Vagas e a de Políticas de Apac e

Cogestão.

Entre os estabelecimentos prisionais, 7 são de pequeno porte, com capacidade

para até 99 presos, 24 de médio porte, para receber entre 100 e 799 presos, 6 de

grande porte, com capacidade para 800 presos ou mais, além de 3 unidades de

perícia e atendimento médico.

Acerca da construção de unidades prisionais, deve ser observada a Lei nº 12.936,

de 1998, que estabelece limites e condições para essas edificações. No mesmo

passo, a citada Resolução nº 5 do CNPCP recomenda a priorização da construção de

miniprisões, para abrigar no máximo 300 reclusos.

3.1.3 – Cabe observar, em breves considerações, o papel de cada um desses
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órgãos:

a) Conselho de Criminologia e Política Criminal

O Conselho de Criminologia e Política Criminal formula a política penitenciária

estadual. É um órgão deliberativo e consultivo, composto de 13 membros, com

mandato de 4 anos, indicados pelo Secretário de Estado de Defesa Social.

Ficam a cargo desse Conselho a avaliação do sistema penal mineiro e a

fiscalização dos estabelecimentos e serviços penitenciários. A ação desse Conselho

é centrada na prevenção criminal, mediante a recomendação de políticas públicas

que têm como alvo a efetividade da execução penal.

b) Subsecretaria de Administração Prisional

É o órgão do Poder Executivo que tem por escopo a gestão das políticas públicas

relacionadas ao funcionamento do sistema penitenciário estadual. Sua estrutura

orgânica é disciplinada pela Lei Delegada³ nº 117, de 2007, e o órgão tem trabalhado

vinculado a metas estratégicas, quais sejam redução da reincidência criminal,

transferência para a Secretaria dos presos custodiados pela Polícia Civil, redução do

índice de ocupação das unidades prisionais por meio da ampliação da capacidade do

sistema, absorção das tarefas de guarda e escolta de presos pela Secretaria,

aperfeiçoamento da rede física do sistema prisional, melhoria das condições de

atendimento ao preso, investimento em segurança das unidades prisionais e na área

de inteligência. Além disso, busca consolidar o modelo de gestão prisional adotado,

com profissionalização dos gestores e capacitação dos agentes e incentivo à

expansão do sistema Apac.

A Subsecretaria procura administrar o sistema penitenciário segundo uma

metodologia de trabalho baseada na gestão por resultados, que tem por objetivo

conhecer e aprimorar o desempenho das unidades do sistema prisional. No

planejamento plurianual, o órgão está relacionado com o programa estruturador

Expansão, Modernização e Humanização do Sistema Prisional, da área de resultados

Defesa Social, que abrange as seguintes ações:

1194 - Ampliação do efetivo de agentes de segurança penitenciários concursados e

diminuição dos contratados;

1305 - Apoio logístico às unidades prisionais e administrativas;
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4283 - Capacitação e formação de servidores do sistema prisional;

4279 - Consolidação do modelo de gestão prisional;

1325 - Contratação de construção e gerenciamento de unidades prisionais via PPP;

1282 - Criação e implantação de um modelo de cogestão ou gestão indireta de

unidades de custódia;

1191 - Criação e implantação de uma metodologia de monitoramento dos

condenados em regime externo;

1132 - Implantação das Comissões Técnicas de Classificação nas unidades

prisionais;

1131 - Implantação de núcleos jurídicos nas unidades prisionais;

1130 - Implantação de postos de trabalho para presos nas unidades prisionais;

1129 - Implantação dos núcleos de ensino e profissionalização nas unidades

prisionais;

1128 - Implantação dos núcleos de saúde e psicossocial nas unidades prisionais;

4281 - Incentivo à ampliação do sistema Apac;

1190 - Melhoria da área de inteligência do sistema prisional;

1134 - Melhoria da segurança no sistema prisional;

1185 - Transferência da gestão das carceragens da Polícia Civil e melhoria da

infraestrutura física das unidades prisionais – Seds.

À Subsecretaria, juntamente com o Juízo da Execução, compete dispor sobre a

melhor localização do recuperando nas unidades penitenciárias, tendo em vista sua

possibilidade de recuperação, sua postura no ambiente interno e seu grau de

periculosidade para a sociedade.

Nesse órgão, quer pela estrutura que mantém, quer pela natureza do trabalho que

executa, diretamente ligado aos fins da execução penal, se concentram as distorções

mais evidentes do sistema de execução penal, ocorrendo em seu meio parcela

significativa das irregularidades registradas, tais como tráfico interno de

entorpecentes, facilitação de fugas, concessão de privilégios a detentos, entre outros.

c) Direção dos Estabelecimentos Penitenciários

Vinculados à Subsecretaria de Administração Prisional, esses órgãos cuidam da

gestão interna dos estabelecimentos penitenciários. Cumpre-lhes zelar pela ordem e
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disciplina da unidade prisional, dirigindo todas as atividades do estabelecimento,

inclusive as de alimentação, educação e trabalho do preso. Cabe-lhes, também,

administrar o pessoal que trabalha nessas unidades. Trata-se do elo mais sensível da

estrutura orgânica do sistema, já que nele o poder público lida diretamente com o

preso.

Ponto importante é ainda a escolha da direção penitenciária. Já levantado em

trabalhos anteriores desta Casa4, o problema ainda se faz presente. Em pelo menos

uma das reuniões desta Comissão o assunto foi tratado, tendo em vista o

afastamento cautelar de um diretor de estabelecimento, acusado de inúmeras

irregularidades administrativas5.

Conforme o art. 190 da LEP estadual, a indicação do diretor deve recair sobre

profissional graduado em Direito, Psicologia, Pedagogia ou Ciências Sociais, o que

pode ser verificado objetivamente, possuidor de capacidade administrativa, vocação

para a função, idoneidade moral, boa cultura geral, formação especializada e

preparação adequada ao serviço penitenciário. O escolhido deverá ainda residir no

estabelecimento ou em suas proximidades. O cargo exige dedicação em tempo

integral e, antes de assumi-lo, a pessoa deveria “receber formação técnica e prática

sobre o trabalho de direção”, salvo se recrutada entre os servidores penitenciários.

d) Comissão Técnica de Classificação – CTC

As Comissões Técnicas de Classificação têm a função de elaborar o programa de

tratamento reeducativo do preso, seguindo a evolução da execução penal. São

presididas pelo diretor do estabelecimento penitenciário e formadas por um grupo

multidisciplinar. Todos os seus membros são nomeados pelo Governador do Estado.

A CTC opera a partir da análise empreendida pela equipe criminológica. O

programa de tratamento por ela elaborado deveria possibilitar uma readaptação

individualizada do preso, levando em consideração o regime de internamento e a

afetação do preso a determinado estabelecimento ou seção, bem como apontando

medidas de inserção do sentenciado em atividades escolares, de trabalho e

aperfeiçoamento profissional, em atividades formativas e de ocupação do tempo livre,

além de medidas de flexibilização da execução ou medidas especiais de assistência

ou tratamento.
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Esse programa deveria ser um plano efetivo de recuperação do preso, dele

constando metas, prazos e meio de avaliação. Observa-se que ainda há uma

distância entre sua função normativamente prevista e a prática verificada nas

unidades prisionais.

e) Centro de Observação

Compete à Equipe Interdisciplinar de Observação a verificação criminológica do

preso, que deve ser realizada conforme dispõem as LEPs. Trata-se de equipe

multidisciplinar, que tem como finalidade realizar a observação da personalidade do

sentenciado, avaliando sua periculosidade e indicando o estabelecimento adequado

ao cumprimento da pena, a modalidade de regime penitenciário aplicável e as

medidas de ordem terapêutica, moral, escolar e profissional adequadas. Consoante

diagnóstico empreendido em 1997, pelo censo criminológico realizado naquele ano, e

corroborado pela CPI que houve nesta Casa em 2002, ainda em 2009 mantém-se um

quadro de insuficiência de equipes criminológicas para atender às disposições da

LEP, o que, evidentemente, compromete a consecução dos objetivos da execução

penal.

f) Juiz da Execução

Ao Juiz da Execução compete seguir todos os estágios do tratamento do

sentenciado. Trata-se de um órgão com competências de decisão, orientação,

controle e fiscalização restritas ao âmbito da região em que atua. Pelo art. 65, VII, da

Lei Federal nº 7.210, de 1984, o Juiz é obrigado a inspecionar mensalmente o

estabelecimento penitenciário, cumprindo-lhe ordenar medidas para correção de

irregularidades encontradas, podendo chegar à interdição da unidade. Verificou-se

que, apesar da imposição legal e do controle efetuado pelo Conselho Nacional de

Justiça, não há a observância de uma rotina de visitas orientada por parâmetros

gerais. Esta Comissão, corroborando dados de outros estudos sobre a matéria,

verificou que é forte a hipótese de haver um baixo percentual de presos que obtêm

benefícios e de as concessões desses benefícios serem lentas, além de ocorrer

cumprimento de penas por período acima do legal6.

Embora a lei reconheça a necessidade de Juízes de Execução Penal nas comarcas

onde se localizam os estabelecimento penais, esta Comissão Especial apurou,
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inclusive mediante visitas a Varas de Execução Criminal, que o número deles é

insuficiente. Constatou-se, aliás, que o pessoal de apoio ao Juiz das VECs também é

inferior ao que seria necessário.

g) Ministério Público – MP

Ao Ministério Público incumbe tarefa essencialmente fiscalizadora, visando ao

andamento regular da execução penal. O MP atua no processo executivo e nos

incidentes da execução.

O Promotor deveria visitar mensalmente os estabelecimentos penitenciários e

representar à autoridade competente sobre a má orientação, o rigor excessivo ou o

privilégio injustificado na execução penal, requerendo as providências necessárias

para o regular desenvolvimento do processo executivo. Há carência de pessoal nesse

setor e, em termos de cultura organizacional, no MP prevalece, como no Judiciário, a

prioridade de uma avaliação de seu desempenho mediante parâmetros quantitativos

e formais, insuficiente para os objetivos da execução penal.

Registre-se, contudo, a iniciativa conjunta da Promotora de Justiça de execuções

penais e do Juiz da VEC de Governador Valadares, que implantaram sistema

informatizado de acompanhamento da execução penal, garantindo maior agilidade.

h) Defensoria Pública7

À Defensoria Pública compete resguardar os interesses dos sentenciados. Verifica-

se, contudo, que há insuficiência de pessoal para atendimento da demanda dos

presos, resultando em prejuízo para a execução penal. Em que pese o investimento

governamental feito no setor nos últimos dez anos, o órgão ainda carece de um

incremento estrutural.

Registre-se, outrossim, conforme reconheceu Alexandre Martins da Costa, Diretor

de Articulação do Atendimento Jurídico e Apoio Operacional da Seds, em reunião

desta Comissão, que boa parte do serviço que deveria ser realizado pelos

Defensores Públicos é feito por analistas técnico-jurídicos. Trata-se de um sucedâneo

de advogado público destituído de previsão constitucional, utilizado, provavelmente,

como paliativo e a baixo custo, com mais prejuízo para a execução penal. Foram

quase 2 mil atendimentos realizados por esses agentes públicos em cinco unidades,

nos quatro primeiros meses do ano.
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i) Serviço Social Penitenciário

As atividades de assistência social relativas ao sentenciado e sua família são

encargo do Serviço Social, que participa da equipe multidisciplinar do Juízo, do

Patronato e do Conselho da Comunidade, realiza o estudo social do sentenciado e

assessora o Juiz e o Promotor de Justiça.

j) Conselho Penitenciário

O Conselho Penitenciário é um órgão consultivo e fiscalizador. Sua composição

reúne profissionais ligados ao Direito Penal, Processual Penal e Penitenciário e às

Ciências Sociais, além de representantes da comunidade, nomeados pelo

Governador para mandato de quatro anos. O órgão emite parecer em todos os casos

que envolvam livramento condicional, indulto, comutação de pena, período de prova

do liberando e do sursitário e assistência social no regime livre e em meio livre.

O Conselho também realiza a fiscalização dos estabelecimentos penitenciários,

mediante visitas regulares e recomendações para abertura de inquéritos e interdição

de estabelecimento. A Lei nº 12.706, de 1997, promoveu a descentralização do

Conselho Penitenciário com a instituição dos Conselhos Regionais. A lei criou sete

conselhos regionais, divididos pelas macrorregiões estaduais, sediados em Belo

Horizonte, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Uberaba, Uberlândia

e Varginha.

k) Patronato

O Patronato é um órgão colegiado, criado por decreto, integrado pelo Juiz da

Execução, pelo Promotor de Justiça da Execução e por representantes da

administração penitenciária, da OAB e da sociedade. Substituiu, no Estado, o antigo

Conselho de Prevenção Social e Política Criminal. Sua função principal é a de

orientação e assistência ao pré-livre, ao semilivre e ao egresso do sistema

penitenciário, acompanhando-o na execução de medidas restritivas de direito,

facilitando sua reinserção familiar, social e profissional. Ele deve colaborar na

fiscalização do liberando e do sursitário, visitando-os e assistindo-os. Cumpre-lhe,

também, zelar pela prática do tratamento reeducativo e sua progressão.

Ao Patronato cabem outras tarefas importantes, como orientar a família do

sentenciado e a da vítima, por meio de contato com os centros comunitários e com as
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associações de assistência socioeducativa às famílias, e proporcionar assistência à

vítima do delito e seus dependentes. Embora seja órgão importante para o

funcionamento do sistema de execução penal, seus resultados são deficientes até o

momento.

l) Conselho da Comunidade

Previsto para existir em todas as comarcas, esse órgão colegiado, integrado pelo

Juiz da Execução, que o instala, um advogado indicado pela OAB, um assistente

social escolhido pelo CNAS e por representantes da sociedade civil organizada, tem a

obrigação de promover a participação da comunidade na reintegração do sentenciado

na família, no trabalho e no convívio social. Deve, inclusive, visitar mensalmente os

estabelecimentos e serviços penais da comarca. Esses conselhos não apresentam os

resultados requeridos pela LEP, pois não se encontram em todas as comarcas e,

onde existem, apresentam desempenho insuficiente.

m) As entidades civis de direito privado sem fins lucrativos

Acrescentadas pelo art. 2º da Lei nº 15.299, de 2004, à LEP estadual, essas

entidades abrangem, fundamentalmente, as Associações de Proteção e Assistência

ao Condenado – Apacs. São entidades que, mediante convênio, atuam na

administração de unidades destinadas ao cumprimento de pena privativa de

liberdade. As Apacs serão tratadas adiante neste relatório, no Capítulo 5, dedicado às

perspectivas da execução das penas no Estado.

3.2 – Análise da gestão do sistema

3.2.1 – A Lei de Execução Penal – LEP – tem como fundamento os princípios do

“Estado de Direito”, da “legalidade”, da “jurisdicionalidade”, da “integração harmônica

dos substitutivos do sistema penal” e da “humanidade”. A conformação dos órgãos do

sistema de execução penal e as políticas públicas sobre ele incidentes devem pautar-

se por tais princípios.

Essa orientação normativa determina uma estrutura orgânica complexa, com

órgãos estatais e entidades civis, com participação dos Poderes Executivo e

Judiciário e do Ministério Público, com órgãos de execução, de fiscalização e de

deliberação, com direção unitária ou colegiada.

A dimensão e complexidade dessa estrutura parte da aplicação de princípios
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cruzados, como o caráter retributivo e reeducativo da pena8, permitindo uma

repartição de responsabilidades entre os diversos órgãos, em vista de sua vinculação

com o problema da criminalidade e do apenamento. Em que pese tais intenções, esta

Comissão verifica que a estrutura orgânica prevista em lei peca, de um lado, pelo

excesso de órgãos, com atribuições superpostas, e, de outro, pela inefetividade, total

ou parcial, da maioria deles.

Essa organização deve ser avaliada, principalmente, a partir da aludida

principiologia e de suas finalidades. Tem-se como premissa que a ordem jurídico-

constitucional toma como fim da execução penal a reinserção social do condenado e

a prevenção da criminalidade, mediante mecanismos educativos e intimidativos,

respeitada a dignidade do preso e um conjunto de direitos a ele conferidos.

Verifica-se, contudo, que não acontece a ação coordenada entre esses vários

órgãos, como seria de esperar. A propósito, entre as constatações a que chegou a

CPI do Sistema Prisional, realizada nesta Casa em 2002, cabe recordar a seguinte

menção ao problema, que permanece válida:

“Apesar de a legislação procurar estabelecer uma composição harmônica e

tendente à eficácia para os órgãos da execução penal, evidenciou-se, para esta CPI,

a existência de inúmeros problemas nesse setor. A distância entre a intenção da lei e

a realidade é abissal, podendo-se elencar alguns obstáculos característicos, há muito

apontados pela doutrina, que se mantêm no sistema de execução penal, alguns com

notória tendência ao agravamento, tais como: a) excesso de discricionariedade dos

dirigentes prisionais e demais agentes públicos; b) deficiência de pessoal

especializado; c) falta de exame criminológico, classificação e programa de

treinamento adequados; d) ausência de fiscalização regular; e) indefinição ou adoção

de políticas públicas inadequadas e desintegradas do planejamento de ação

governamental.”

Assim, percebemos um modelo organizacional previsto na LEP composto de um

aparato burocrático, com estrutura pluridimensional, procedimentos predefinidos e

instrumentos de controle interno e participação social. Esse arranjo deveria produzir

resultados condizentes com uma ordem constitucional garantidora de direitos

fundamentais e com uma normatização da execução penal que, em harmonia com
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essa base, prescreve um sistema penitenciário que não se esgota na detenção

punitiva, mas deve buscar a inserção social do preso. Constatamos, todavia, que a

efetividade devida não ocorre, em parte, por conta de elementos externos, fruto de

um contexto dinâmico, próprio das modernas sociedades complexas, mas, em grande

medida, em virtude de um desenho institucional inadequado e um desempenho de

órgãos e agentes insuficiente.

3.2.2 – Dentre os principais problemas evidenciados pela análise da estrutura do

sistema de execução penal, destacam-se as deficiências quanto a logística e

recursos humanos. A falta de uma estrutura material adequada para que os órgãos

da execução penal realizem suas atribuições com eficiência explica, em parte, os

problemas no funcionamento geral do sistema.

Na medida em que, concretamente, não há plenas condições para a execução de

seu trabalho, os órgãos mencionados não atuam da forma esperada pela norma,

provocando impacto em todo o sistema e atingindo os atores externos que com ele

interagem. Cada órgão que não funciona a contento faz aumentar a probabilidade de

distorções no sistema. A estrutura ideal prevista na LEP, capaz de permitir o êxito da

execução penal, não se materializa e essa deficiência compromete os objetivos da

execução penal.

Em matéria de recursos humanos, por exemplo, convive-se com uma situação, no

Poder Executivo, em que, de cerca de 15 mil agentes penitenciários, apenas 21% são

detentores de cargo efetivo. Há necessidade de mais investimento em processos de

seleção, formação, carreiras e remuneração dos agentes que atuam no serviço

penitenciário. Em outras áreas, inclusive no Judiciário e no Ministério Público também

há carência, quantitativa e qualitativa, de pessoal.

Registre-se, contudo, que algumas inovações têm ocorrido, mormente quanto à

capacitação dos gestores de estabelecimentos prisionais. Segundo informações da

Subsecretaria de Administração Prisional, dos 25 diretores de unidades com

capacidade para até 99 presos, 21 (84%) possuem curso superior completo ou em

andamento. Nas 38 unidades de médio porte, 35 diretores (92%) são graduados ou

graduandos. E em todas as seis unidades de grande porte os diretores têm formação

superior, completa ou em curso. Da mesma forma, os diretores de unidades de
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perícia e de atendimento médico possuem graduação superior.

Constatou-se que, atualmente, a gestão dos estabelecimentos prisionais tem

recaído em pessoal capacitado, embora ainda sejam necessárias mais atividades de

capacitação específica e complementar destinadas aos agentes responsáveis pela

guarda dos presos.

Assinale-se, ademais, que, muito embora a legislação confira poderes de

fiscalização, em graus distintos, ao Conselho de Criminologia e Política Criminal, ao

Conselho Penitenciário, ao Conselho da Comunidade, ao Juiz da Execução, ao

Ministério Público, à Subsecretaria de Administração Prisional e ao Patronato, pode-

se constatar que tal fiscalização é falha. Cabe, a propósito, o comentário de Marchi

Jr., segundo o qual “infelizmente, cumpre reconhecer que, salvo as honrosas

exceções registradas pontualmente, todos têm falhado nesse mister, mantendo uma

incômoda conivência com reiterados descumprimentos de inúmeros dispositivos da

Lei de Execução Penal, especialmente aqueles que dispõem sobre as assistências

devidas ao preso.”9

3.2.3 – Mais complexa que a carência de recursos humanos e materiais é a

dificuldade de ação concertada entre os órgãos da execução penal, bem como a

ausência de direcionamento das ações desses órgãos para os objetivos visados pela

LEP.

De maneira geral, prevalecem o foco no procedimento, em detrimento dos

resultados, e a sobreposição da lógica interna de cada órgão sobre a lógica geral em

que deve apoiar-se o sistema de execução de penas. Com efeito, o fato de a

estrutura orgânica do sistema comportar elevada diversificação induz a que os órgãos

se conectem mais às estruturas administrativas originárias que ao sistema prisional,

reportando-se a procedimentos e objetivos próprios dessas estruturas de origem.

Com isso, a probabilidade de ocorrência de comportamentos e resultados tal como

estabelecidos na LEP é muito baixa.

As decisões derivam não de uma programação contida na norma, que almeja uma

ação norteada por uma lógica cooperativa e sistêmica, no bojo de um planejamento

estratégico. Os órgãos da execução penal traçam estratégias de maneira dissociada

dos fins declarados pelas diretrizes legais e pelas políticas públicas definidas para o
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setor. Visões diferenciadas do sistema de execução penal se alternam, prevalecendo

o funcional sobre o substancial, o formal sobre o material, assim como os fins

particulares sobre o interesse coletivo, moldando-se os procedimentos necessários a

esses fins.

Observe-se, por exemplo, que o Juiz de Execução tenderá a priorizar sua avaliação

no Poder Judiciário, tanto quanto o representante do Ministério Público e o Defensor

Público o farão relativamente aos órgãos a que pertencem. E a ação desses agentes

dificilmente se harmonizará com a dos diversos órgãos do Poder Executivo, muitos

dos quais dirigidos por agentes que, pessoalmente, estarão vinculados a resultados

de curto prazo e reduzido alcance. Uma reflexão sobre a possibilidade de

simplificação da estrutura orgânica do sistema de execução penal é, portanto, tarefa

que se impõe, tendo em vista a confecção de um modelo mais facilmente

administrável.

3.2.4 – Complementando a dificuldade de ação coordenada, percebemos que os

órgãos do Juízo da Execução operam como elo do sistema de justiça criminal

mediante divisão de trabalho, especialização e lógica interna, na esteira do que se

convencionou denominar “justiça linha de montagem”10. Segundo esse modelo, a

atuação dos atores legais é balizada, em diversas situações, não pelas prescrições

normativas do sistema, mas sim por programas de ação, de caráter informal, que

adotam¹¹. Os agentes, então, utilizam “receitas práticas” que indicam como elaborar

de modo rápido e eficiente suas tarefas, e se valem de certos acordos informais,

tendentes a gerar a produtividade pretendida.

Há quantidade insuficiente de Juízes, Promotores e Defensores Públicos, os quais,

pressionados por uma carga de processos superior à capacidade do profissional

médio, passam a operar concentrando-se na quantidade executada. Os casos não

são tratados de forma individualizada, repetindo-se uma mesma fórmula para casos

agrupados por semelhança. Inúmeras intervenções possíveis no curso da execução

penal são negligenciadas, sendo prova disso os numerosos processos atualmente

revistos pelo mutirão carcerário promovido pelo Conselho Nacional de Justiça¹².

3.2.5 – Nesse contexto de deficiências estruturais na organização e funcionamento

do sistema prisional, o Estado de Minas Gerais inovou, aderindo às parcerias público-
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privadas para o setor. Trata-se de possibilidade prevista no inciso IV do § 1º do art. 5º

da Lei nº 14.868, de 2003, que veda, todavia, a delegação ao particular de atividades

de poder de polícia, direção superior de órgãos e entidades e outras atribuições

indelegáveis, além da atividade jurisdicional, já que execução penal é extensão da

atividade jurisdicional em nosso direito¹³, não sendo passível de delegação14.

As estratégias de privatização total ou parcial de unidades penitenciárias têm

ocorrido em diversos países, como forma de conciliar a incapacidade estatal de

realizar investimentos, a necessidade de controle da despesa pública e o

compromisso com eficiência na gestão prisional. Podem ser citados, entre outros, os

exemplos dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Austrália, da Bélgica, da França, da

África do Sul e do Chile. No Brasil, há precedentes no Paraná, no Ceará e em São

Paulo, entre outros Estados, apresentando organização e resultados bastante

diferentes uns dos outros15.

No caso mineiro, optou-se pelo repasse de determinadas funções, com

manutenção, pelo menos em parte, da capacidade gerencial, semelhante ao modelo

britânico16 e, em parte, ao francês17. O primeiro contrato de parceria firmado pelo

Estado delegou a construção e o direito de exploração, por 30 anos, de um complexo

penitenciário no Município de Ribeirão das Neves, composto por 5 unidades, com

capacidade total para 3.040 sentenciados.

Segundo a posição do Poder Executivo, o modelo mineiro resguardaria o papel

constitucional do Estado na área de segurança18, pois ao Estado restaria a

responsabilidade pela disciplina penitenciária e pela regularidade do cumprimento das

penas estabelecidas pela Justiça, assim como pela escolta dos sentenciados,

segurança externa e de muralhas. Além disso, ao Executivo caberia nomear um

agente público como diretor de segurança para cada unidade do complexo, sendo

esse servidor encarregado da coordenação e da segurança das unidades. O Estado

ainda poderá fazer intervenções em situação de crise, confronto ou rebelião, por meio

de agentes penitenciários pertencentes aos seus quadros, especialmente treinados

para esse fim.

Verificamos que essas parcerias ensejam debate acerca de sua juridicidade, bem

como de sua conveniência. É certo que a delegação de serviço penitenciário deve
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obedecer a limites jurídicos19, entre os quais os relativos à manutenção em mãos

estatais de postos atinentes ao uso de prerrogativas típicas do regime jurídico-

administrativo, assim como de responsabilidades diretamente atreladas à execução

das penas.

Assim é que reputamos de duvidosa legalidade a privatização dos serviços de

assistência médica, psicologia, jurídica e de segurança, que serão desempenhados

por servidores admitidos sem concurso público.

A prestação de orientação jurídica por profissional alheio à carreira da Defensoria

Pública20, além de levar a uma previsível queda na qualidade do serviço, fere as

disposições constitucionais relativas à função da Defensoria Pública e aos direitos do

preso²¹. Nesse sentido é a seguinte posição do STF:

"Lei nº 8.742, de 30 de novembro de 2005, do Estado do Rio Grande do Norte, que

‘dispõe sobre a contratação temporária de advogados para o exercício da função de

Defensor Público, no âmbito da Defensoria Pública do Estado’. A Defensoria Pública

se revela como instrumento de democratização do acesso às instâncias judiciárias,

de modo a efetivar o valor constitucional da universalização da justiça (inciso XXXV

do art. 5º da Constituição Federal). Por desempenhar, com exclusividade, um mister

estatal genuíno e essencial à jurisdição, a Defensoria Pública não convive com a

possibilidade de que seus agentes sejam recrutados em caráter precário. Urge

estruturá-la em cargos de provimento efetivo e, mais que isso, cargos de carreira. A

estruturação da Defensoria Pública em cargos de carreira, providos mediante

concurso público de provas e títulos, opera como garantia da independência técnica

da instituição, a se refletir na boa qualidade da assistência a que fazem jus os

estratos mais economicamente débeis da coletividade”. (ADI 3.700, Rel. Min. Carlos

Britto, julgamento em 15/10/2008, Plenário, DJE de 6/3/2009) (grifos nossos).

Dúvidas pairam sobre aspectos quantitativos e qualitativos da assistência a ser

prestada ao preso. São tarefas estatais, típicas e permanentes, que não podem ser

prestadas por pessoal inabilitado, ou seja, profissional não selecionado nos termos do

art. 37, II, da Constituição da República. No Caderno de Encargos do Edital da

referida PPP, consta, por exemplo, que haverá 0,25 advogado por grupo de 100

presos, ou 1 advogado para cada grupo de 400 presos, que deverão prestar meia
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hora de atendimento por bimestre a cada sentenciado. Assim, cada preso teria direito

a 0,67 atendimento jurídico por bimestre. Demoraria quase quatro meses para que o

preso tivesse um atendimento jurídico inteiro.

Acresça-se, aos apontamentos precedentes, o fato de a Resolução n° 08/2002 do

Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária recomendar a rejeição de

quaisquer propostas tendentes à privatização do sistema prisional brasileiro, pois

incita a atividade negocial, e o encarceramento não pode ser considerado negócio.

3.2.6 – No sistema de execução penal as estruturas organizacionais devem estar

atreladas a determinados fins. Observar essa dimensão do sistema permite que

avaliemos sua efetividade a partir da teleologia das normas que o balizam e das

metas programadas no planejamento público. Observamos, nessa análise, um

desencontro no comportamento dos vários órgãos do sistema, que, aparentemente,

se dirigem mais a fins específicos e vinculados a sua estrutura orgânica de origem

que aos objetivos da execução penal. Assim, a medida da eficiência para Juízes,

Promotores, diretores de unidade prisional ou Defensores Públicos será, antes, o seu

próprio desempenho, e não o tratamento dado ao preso, o que reflete em suas

possibilidades de reinserção social e nos indicadores de segurança pública.

Note-se, por exemplo, que embora a relação custo-benefício da pena de prisão seja

desfavorável na maioria dos casos²², essa ainda é a estratégia de ação prioritária. Ou

tome-se o índice de reincidência criminal entre os egressos, em torno de 85%²³, para

se verificar que a finalidade da execução penal não é atingida. A relação entre

encarceramento, reinserção social do preso e redução da criminalidade é duvidosa e

seu êxito é concentrado no cometimento de crimes de menor potencial ofensivo ou

não violentos24. Embora a ordem jurídico-constitucional oriente a aplicação de um

direito penal mínimo25, os órgãos do sistema de execução penal concentram-se no

aprimoramento da repressão, o que se verifica pelo crescimento contínuo dos

encarceramentos.

Por mais que, sob um padrão burocrático, cada órgão esteja a cumprir sua tarefa, o

resultado geral do sistema é insuficiente. Note-se, ademais, que, apesar do trabalho

que realizam, a atuação desses órgãos não tem conseguido minorar a crescente

sensação, na sociedade, de impunidade do crime, de ineficiência da justiça criminal e
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de insegurança para a população. Nessa perspectiva é que Zafaroni aponta uma

enorme disparidade entre o exercício da punição dos delitos pelo Estado e a

capacidade operativa dos órgãos de defesa social26.

As normas que definem o sistema de execução penal exigem uma ação coletiva

coordenada que, na prática, não acontece. Espera-se uma atividade cooperativa que

não se consuma. A comunicação é precária e há certa desconfiança mútua entre os

órgãos que o compõem. Não há, para a conduta que a lei espera de cada órgão, um

acréscimo de estímulos que compense o seu custo. Pelo contrário, os efeitos da

participação individual no resultado agregado da execução penal se mostram

marginais, enquanto os custos dessa mesma participação são elevados do ponto de

vista individual, o que leva cada agente a maximizar seus objetivos, em detrimento

dos fins gerais do sistema.

3.2.7 – Esta Comissão verifica que na última década houve incremento da ação

governamental sobre o sistema de execução penal. Investimentos relevantes em

estrutura orgânica, rede física e quadro de pessoal alteraram o perfil do setor. Em

termos de inovação estratégica, contudo, remanesce um comportamento burocrático

tradicional, a priorizar procedimentos e resultados imediatos, relegando objetivos

gerais.

Observe-se, por exemplo, consoante dados da Fundação João Pinheiro, que entre

2003 e 2008, a capacidade de encarceramento cresceu de 5.300 para 20.000 vagas,

registrando um aumento de 289%. Paralelamente, a taxa de encarceramento cresceu

56%, atingido uma taxa de 301 presos para cada 100 mil habitantes. Verificou-se que

a ampliação da oferta de vagas no período não significou contenção da taxa de

encarceramento, o que pode revelar um comportamento inercial derivado da situação

pretérita de carência de vagas, mas, muito mais, aponta para a necessidade de se

renovar o modelo de gestão.

A institucionalização do modelo Apac27 e a contratação de parceria público-privada

para a gestão parcial do sistema são as principais inovações verificadas. Além disso,

a remoção da maioria dos custodiados da Polícia Civil para a Subsecretaria de

Administração Penitenciária constitui uma mudança significativa, na medida em que

confere tratamento prisional mais adequado. Some-se a esses dados a elevação dos
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recursos destinados ao setor, perceptível no exame do desempenho orçamentário do

governo, e a presença destacada da questão prisional no planejamento público, com

ações, projetos e metas vinculados a programa estruturador previsto no Plano

Plurianual. Tudo isso a compor um cenário que demarca uma opção administrativa

pelo cruzamento de modelos de gestão distintos e deixa antever a possibilidade de,

no futuro próximo, o sistema operar em bases pós-burocráticas, com mais

flexibilidade e vinculação a resultados. Tem-se, assim, uma realidade ainda distante

da projetada na ordenação normativa do sistema; contudo, deve ser registrado um

balanço parcialmente positivo.

4 – A execução penal em Minas Gerais

4.1 – A atuação da ALMG

A Assembleia Legislativa tem tratado da questão do sistema prisional de maneira

incisiva e sistemática, mediante inúmeros trabalhos realizados desde 1997. Naquele

ano, foi realizado o ciclo de debates “Segurança pública e democracia” e,

especialmente, funcionou uma Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI – que,

durante meses, investigou o sistema prisional mineiro, chegando a conclusões

significativas. Em uma conjuntura na qual o aparato carcerário padecia de estrutura

precária, carência de dados e problemas operacionais de toda ordem, aquela CPI

colocou a questão prisional na agenda política do Estado. Na sequência, podemos

citar a CPI do Narcotráfico, em 2000; o Relatório sobre o Sistema Prisional, da

Comissão de Direitos Humanos, em 2001, e a CPI do Sistema Prisional, em 2002,

cujos resultados foram importantes para a composição de uma evolução dos

trabalhos parlamentares envolvendo o tema.

4.1.1 – A CPI de 1997

Da CPI de 1997, realizada em ambiente por vezes tensionado, cumpre recordar

algumas de suas principais constatações e encaminhamentos. Constatou-se, naquela

época, que, embora tivéssemos uma Lei de Execuções Penais – LEP – avançada,

nosso sistema prisional apresentava um cenário muito aquém da prescrição legal.

Apenas 18% (2.309) dos presos estavam sob custódia do sistema penitenciário,

contra 82% (10.310) custodiados pela Polícia Civil. E havia 50 mil mandados de

prisão não cumpridos, segundo o Secretário de Estado de Segurança Pública. O
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tratamento prisional era, provavelmente, causa de uma taxa de reincidência criminal

dos egressos na casa de 85%.

Afirmou-se, em seu relatório final, a incompatibilidade entre a política carcerária

então praticada e o disposto na Constituição, em tratados internacionais e nas LEPs.

A persistência das cadeias públicas, administradas pela Polícia Civil, como principais

unidades de recolhimento de presos, provisórios ou sentenciados, alicerçava esse

ambiente antijurídico.

Unidades de guarda de presos administradas pela Polícia Civil, transporte de

presos sem condições de segurança, superlotação das cadeias públicas e

subutilização das penas alternativas foram algumas das evidências colhidas naquela

altura.

Um tratamento prisional deficiente aliado à carência de recursos humanos

qualificados determinava os limites – e as mazelas – do sistema de execução penal

mineiro. Episódios envolvendo violação de direitos humanos, tratamento privilegiado

a certos presos em certos casos e perseguições noutros, violência e criminalidade

dentro das prisões, dificuldades para efetivação de visitas no cárcere, assistência

jurídica precária para o preso e pouca ou nenhuma oferta de trabalho para o preso e

para o egresso do sistema são pontos destacados no relatório assinalado. O

tratamento carcerário não obedecia a qualquer diretriz geral, mas ficava à mercê do

voluntarismo dos diretores das unidades prisionais.

O problema com recursos humanos era grave, envolvendo a admissão, a

qualificação e a formação de pessoal. O sistema era predominantemente gerido pela

Polícia Civil, cujo pessoal nunca foi treinado para a tarefa de guardar presos. Já os

servidores do sistema penitenciário eram contratados a título precário, sem processo

de seleção, treinamento relevante (promovia-se um curso de uma semana para o

pessoal admitido no exercício temporário de função pública) ou avaliação de

desempenho. Esses servidores não eram regidos por estatuto próprio, tampouco

dispunham de plano de carreira, cargos e vencimentos. Relata-se que policiais, civis

e militares, aposentados trabalhavam rotineiramente na guarda de presos.

Anotou-se ainda a carência dos órgãos do Juízo de Execução, com Varas de

Execução Criminal carentes de pessoal, Juízes e Promotores sobrecarregados de
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serviço e raros Defensores Públicos atuando no setor. A CPI destacou, também, a

“mentalidade conservadora da maioria dos Juízes na aplicação das penas e na

execução penal”, e o fato de muitos Promotores e Juízes não cumprirem o dever de

visitar os estabelecimentos penais.

Os poucos recursos e o mau funcionamento do Fundo Penitenciário Estadual foram

salientados, carecendo o sistema penitenciário tanto de apoio por via de

transferências de recursos da União, quanto de agilidade nos repasses devidos pela

Secretaria de Estado da Fazenda. Afirmava-se o custo alto de cada preso, assim

como a necessidade de descentralização da despesa como meio de agilizar a gestão

do sistema.

Em 1997, havia unidades em construção, no bojo do incremento da estrutura física

do sistema prisional mineiro, que marcou as décadas de 1990 e 2000. Nesse

contexto, a citada CPI apurou a ocorrência de construção de penitenciárias sem

obediência a critérios técnicos e algumas em locais de difícil acesso, com indícios de

superfaturamento nessas construções. Necessitava-se de mais informações para

fiscalização e defendia-se a adoção de normas técnicas para balizar tais obras.

A rede física prisional deveria levar em consideração os imperativos de uma política

carcerária que priorizasse o cumprimento da pena próximo à família e às raízes

socioculturais do preso, além de obedecer a um limite de detentos por unidade.

Associada ao fomento à aplicação de penas alternativas, a definição de critérios para

localização das unidades prisionais deveria enfatizar o caráter reeducativo da

execução penal e o espaço prisional como lugar de reeducação.

Recomendou-se, ainda, a descentralização do conselho penitenciário e o apoio à

criação de conselhos da comunidade, além da defesa do método Apac, a partir da

experiência do Centro de Reintegração Dr. Franz de Castro, de Itaúna. Propôs-se,

enfim, a adesão do Hospital de Toxicômanos Padre Wilson Valle da Costa e do

Hospital Psiquiátrico e Judiciário Jorge Vaz ao Sistema Único de Saúde – SUS.

4.1.2 – A CPI do Narcotráfico, em 2000

Embora não fosse seu escopo, a CPI do Narcotráfico, realizada em 2000,

tangenciou a questão penitenciária, apresentando importantes subsídios em seu

relatório final. Entre as constatações a que chegou, vale realçar a ausência de vagas
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no sistema penitenciário combinada com um grande número de mandados de prisão

não cumpridos; as frequentes fugas de presos, muitas com suspeita de conivência de

agentes públicos; o tratamento privilegiado concedido a certos presos, notadamente

aqueles que ocupavam altos postos no crime organizado e na rede do narcotráfico; a

“aplicação inadequada das penas”; o tráfico de drogas dentro das prisões; o comércio

de bens e serviços nos estabelecimentos prisionais, destacando-se os aparelhos de

telefonia móvel; o uso de presos para a prestação de serviços pessoais e não

remunerados a agentes públicos; e a precariedade dos recursos humanos que

atuavam no setor, apontando para a necessidade de formação dos trabalhadores do

serviço penitenciário.

4.1.3 – O Relatório sobre o Sistema Prisional, da Comissão de Direitos Humanos,

em 2001

Em 2001, obedecendo a um planejamento definido para o biênio, a Comissão de

Direitos Humanos desta Casa realizou, com a colaboração de diversos atores sociais

que operam na área prisional, um diagnóstico da questão, traduzido em um relatório,

do qual extraímos alguns pontos importantes.

Os principais problemas encontrados naquela oportunidade se referiam a casos de

superlotação, combinada com violência entre os internos e tortura e corrupção por

parte de agentes públicos, especialmente nas unidades geridas pela Polícia Civil.

Assinalava-se como principal problema organizacional a manutenção de um

sistema nominalmente centrado em estabelecimentos penitenciários, mas, na prática,

voltado para unidades administradas pela Polícia Civil.

Nesse contexto, destacaram-se irregularidades como fugas e rebeliões,

manutenção de presos sentenciados e provisórios em um mesmo local, carência de

vagas e de investimentos, com 45 mil mandados de prisão sem cumprimento e a

serem cumpridos. Somente em Contagem, por exemplo, a Polícia Militar prendia

cerca de 600 pessoas por mês, para 70 vagas no Município. Criticava-se a lentidão

na transferência de presos para unidades penitenciárias, bem como a demora na

entrega de penitenciárias em construção.

Entre as conclusões do relatório mencionado, estão a ausência de respeito às

garantias constitucionais e legais do preso, inclusive as básicas, como educação,
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saúde e trabalho; os poucos recursos públicos destinados ao setor; a tímida utilização

das penas alternativas; o insuficiente tratamento dispensado ao infrator com

sofrimento mental; o acúmulo de serviço nas Varas de Execução Criminal; a

deficiência, quantitativa e qualitativa, na assistência jurídica ao preso; e o quadro de

pessoal insuficiente e precário.

4.1.4 – A CPI do Sistema Prisional, em 2002

Em 2002, mais uma CPI tratou da questão penitenciária, partindo de um contexto

que registrava, no ano anterior, 2 motins, 8 fugas e 12 rebeliões em unidades

prisionais do Estado.

Aquela CPI teve origem em diversas denúncias, entre as quais as de suspeita de

participação de servidores policiais ou do sistema penitenciário em atos ilícitos, como

liberação irregular de presos, corrupção passiva e tráfico de entorpecentes.

O cenário era semelhante ao da CPI de 1997, com poucas mudanças desde então,

persistindo os mandados não cumpridos, a ausência de vagas em unidades

penitenciárias e o crescimento do crime organizado dentro do sistema penitenciário.

A situação do pessoal do serviço penitenciário permanecia a mesma e, naquele

ano, houve até uma interdição judicial da Penitenciária José Maria Alkimin, em

Ribeirão das Neves.

Apesar da manutenção de certos problemas, a CPI registrou avanços no sistema

penitenciário, como a diminuição do uso de métodos violentos e mais investimentos

na recuperação do preso, e em sua qualificação para reinserção no mercado de

trabalho, especialmente por meio do programa Perspectiva, que se iniciava.

Entre as conclusões da Comissão, é significativa a menção à falta de integração

entre os órgãos que compõem o sistema penitenciário, os quais atuam mediante

estratégias autorreferenciadas e conflitantes entre si, evidenciando uma execução

penal em que direitos fundamentais do preso são relegados a segundo plano. Entre

outros aspectos, verificou-se que a comunicação entre os órgãos era precária e lenta,

muitas vezes estimulada por lógicas organizacionais antagônicas.

Em meio a várias irregularidades verificadas, destacavam-se as fugas e rebeliões,

os casos de concessão de regalias a presos, inclusive a facilidade para remoção de

uma unidade para outra. O uso de aparelhos de telefonia, especialmente celulares, foi
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bem documentado, assim como a presença no estabelecimento penal de pessoas

estranhas àquele ambiente. Eram fortes os indícios da manutenção de relações

estreitas e promíscuas entre presos e servidores.

Na conclusão daquela CPI foram também realçadas características anteriormente

verificadas, como a presença de presos sentenciados sob custódia da Polícia Civil, os

problemas relativos a transferência de presos, a guarda conjunta de presos

provisórios e sentenciados e de detentos com as mais diversas classificações, tudo a

sedimentar a insustentabilidade de modelos penitenciários fundados em grandes

estabelecimentos prisionais, a ineficácia das corregedorias, e a perenização de um

quadro de pessoal em desacordo com a Constituição e com as necessidades de

gestão inerentes ao sistema prisional, conforme foi, aliás, registrado em decisão do

Tribunal de Contas sobre a questão, citada no relatório final da CPI.

4.2 – Evolução e situação atual

Uma análise da situação atual do sistema prisional em Minas Gerais mostra que o

setor apresentou progressos desde 2003. Para a elaboração desta análise, a

Comissão baseou-se nas informações apresentadas pela Secretaria de Defesa Social

na reunião do Comitê Integrado de Política Prisional realizada em 7/5/2009, que

contou com a participação do Presidente da Comissão, Deputado João Leite.

Nos últimos anos, os investimentos do Poder Executivo estadual na área de

administração prisional priorizaram as seguintes ações: transferência da gestão das

carceragens da Polícia Civil para a Subsecretaria de Administração Prisional e

liberação dos policiais militares e civis da guarda de presos e escolta; ampliação e

melhoria da infraestrutura física do sistema prisional; melhoria das condições de

atendimento ao preso; melhoria do sistema de segurança das unidades prisionais;

melhoria da área de inteligência do sistema prisional; consolidação do modelo de

gestão prisional; profissionalização da gestão do sistema prisional, por meio da

ampliação e capacitação da guarda prisional; incentivo ao sistema Apac.

* - O gráfico contendo a evolução da população prisional de Minas Gerais, no

período de 2003 a 2009, foi publicado no “Diário do Legislativo” de 25.9.2009.

*Os números não incluem os 100 acautelados que participam do projeto Curar, do

Poder Executivo estadual.
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Esse programa de ações tem repercutido na evolução da população prisional do

Estado. O gráfico “Evolução da População Prisional – Minas Gerais (2003-2009)”

sintetiza as informações mais relevantes.

Conforme se pode apurar pela análise do gráfico, houve um incremento substancial

da população prisional do Estado entre 2003 e 2009, saltando de 23.358 para 46.573

pessoas, ou seja, a população prisional duplicou nesse período. Essa evolução

ocorreu graças, principalmente, à ampliação da capacidade de custódia da Secretaria

de Defesa Social – Seds –, a qual aumentou cerca de 600% no período: de 5.656

para 32.749 presos. Uma parte desse expressivo crescimento deve ser tributada à

transferência de presos antes administrados pela Polícia Civil para a custódia da

Seds, mas é inegável que a construção de novas unidades e a organização do corpo

funcional efetivo de Agentes Penitenciários foram os principais motivos desse salto na

população prisional estadual.

A Polícia Civil, por sua vez, está reduzindo gradualmente sua participação no

quadro de presos custodiados. O Estado pretende que a Polícia Civil deixe de realizar

guarda de presos gradativamente até o final do atual governo, em 2010.

Outro dado destacado pelo gráfico é a evolução do método Apac como alternativa

complementar ao sistema prisional tradicional. No período, a participação desse

modelo saltou de 60 para 1.076 presos.

Esta Comissão teve dificuldades para obter dados precisos com relação ao número

de presos provisórios acautelados no Estado. Aliás, o Presidente da Comissão

ressaltou que fez esta pergunta aos integrantes do Comitê Integrado de Política

Prisional: “Quantos presos provisórios temos no Estado?”. O aludido Comitê não

soube responder. Vale salientar que, no âmbito do sistema prisional, é considerado

provisório o preso que responde a processos em que ainda não há condenação

definitiva, mesmo que já exista condenação transitada em julgado em outros

processos.

A Secretaria de Defesa Social enviou a esta Comissão duas planilhas, uma

contendo a listagem dos presos provisórios em 17/8/2009, por estabelecimento penal,

e outra com a listagem de presos condenados, também relativa a 17/8/2009 e dividida

por estabelecimento penal. A primeira planilha continha nada menos que 445 páginas



____________________________________________________________________________
1255

e 18.293 linhas; a segunda, 2.278 páginas e 46.672 linhas. Seria impossível para esta

Comissão, que tem prazo determinado para funcionar, analisar esse enorme volume

de dados brutos. Além disso, alguns nomes de presos provavelmente figuram em

ambas as planilhas, uma vez que, mesmo já tendo sido condenado, é considerado

provisório quem está respondendo a outro processo.

Informações da Defensoria Pública e do Conselho Nacional de Justiça indicam que

o número de presos provisórios é bastante elevado. O Desembargador Herbert

Carneiro afirmou incisivamente na reunião ordinária do dia 14/5: “preso provisório

hoje é o grande drama nacional”. O Ministério da Justiça diz que 70% dos presos, no

Brasil, são provisórios. Trata-se, no entanto, de um dado impreciso e controverso.

Assim, é imprescindível que esse levantamento, em termos mais precisos, seja

urgentemente realizado, uma vez que tais informações são insumos indispensáveis à

formulação da estratégia estadual para o setor prisional. É preciso que o sistema

prisional estadual tenha um banco de dados informatizado e atualizado sobre o perfil

de seus presos.

As previsões para o sistema prisional estadual indicam um crescimento vertiginoso

da população prisional nos próximos anos. O gráfico abaixo retrata essa situação.

* - O gráfico contendo o crescimento da população prisional nos próximos anos foi

publicado no “Diário do Legislativo” de 25.9.2009.

Vê-se, pela análise do gráfico, que até o final de 2011 haverá 76.430 acautelados

no sistema prisional no Estado. É um número significativo, se considerarmos que, em

2003, havia pouco mais de 23.000 detentos no Estado. Esses dados revelam como o

Poder Executivo será demandado nos próximos anos para a execução de novas

unidades prisionais, sem falar no esforço a ser exigido de toda a sociedade, haja vista

o custo elevado de funcionamento do sistema prisional. Se consideramos que cada

preso custa hoje, para o Estado, cerca de R$2.300,00 por mês, estaremos em 2011

aportando mais de 2 bilhões de reais anuais do orçamento estadual apenas no

sistema prisional.

Quais as explicações para esse ritmo acelerado de crescimento da população

prisional? Aumento da conflituosidade da sociedade mineira? Tolerância zero?

Disfunções do sistema? Os itens a seguir buscam analisar essa situação.
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5 – Perspectivas da execução das penas no Estado

5.1 – Direitos fundamentais

Em um breve relato histórico da evolução dos direitos fundamentais dos indivíduos

punidos pelo Estado, encontramos evidências de que a criação da pena de prisão

como instrumento de política criminal representou, no seu tempo, um avanço

civilizatório em relação aos modelos punitivos anteriores. Antes da pena de prisão,

punir os condenados com rigor e sofrimento era uma forma de promover o controle

social por meio do medo e do exemplo.

No período iluminista, ocorreu uma mudança de paradigma no que se refere à pena

criminal. Surgiram, na época, diversos nomes que marcariam a história da

humanização das penas. Dentre vários, destacamos o italiano Cesare Beccaria, que

na obra “Dos Delitos e das Penas”, publicada em 1764, pôs em relevo alguns dos

valores mais significativos que estão hoje disseminados no direito penal.

Nos séculos XIX e XX, houve a consolidação, primeiro no direito interno dos países,

depois no direito internacional, de diversas cartas de direitos dos apenados. No

âmbito internacional, está consolidado um sistema integrado por tratados

internacionais de proteção que refletem a salvaguarda de parâmetros protetivos

mínimos para todo preso.

No âmbito da República Federativa do Brasil, a Constituição de 1988 assevera

diversas garantias individuais que configuram direitos subjetivos dos presos. Além

disso, nossa Carta Magna recepcionou a Lei Federal nº 7.210, de 11/7/84, que

instituiu a Lei de Execução Penal (LEP federal). Merece citação expressa o “caput” do

art. 41 da aludida lei, o qual contém amplo rol de direitos individuais dos presos:

“Art. 41 – Constituem direitos do preso:

I – alimentação suficiente e vestuário;

II – atribuição de trabalho e sua remuneração;

III – previdência social;

IV – constituição de pecúlio;

V – proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a

recreação;

VI – exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas
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anteriores, desde que compatíveis com a execução da pena;

VII – assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa;

VIII – proteção contra qualquer forma de sensacionalismo;

IX – entrevista pessoal e reservada com o advogado;

X – visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias

determinados;

XI – chamamento nominal;

XII – igualdade de tratamento salvo quanto às exigências da individualização da

pena;

XIII – audiência especial com o diretor do estabelecimento;

XIV – representação e petição a qualquer autoridade, em defesa de direito;

XV – contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura

e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes;

XVI – atestado de pena a cumprir, emitido anualmente, sob pena da

responsabilidade da autoridade judiciária competente.”.

Vale ressaltar que o Estado de Minas Gerais é um dos poucos da Federação que

possui legislação relativa à execução penal: Lei nº 11.404, de 25/1/94 (LEP estadual).

Embora as expressões “direitos individuais” e “direitos humanos” sejam

frequentemente utilizadas como sinônimos, há uma diferenciação técnica importante

a ser considerada. Sob a ótica doutrinária, os direitos fundamentais designam

aqueles direitos da pessoa humana protegidos pela Constituição de 1988, ou seja,

salvaguardados pelo direito interno da República Federativa do Brasil. A expressão

“direitos humanos”, por sua vez, embora diga respeito também a direitos

fundamentais da pessoa humana, refere-se à proteção destes por normas jurídicas

internacionais, que, em seu conjunto, revelam um verdadeiro direito constitucional

internacional. A diferenciação técnica entre direitos individuais e direitos humanos foi

obedecida pela Constituição de 1988. Quando a Carta Magna se refere a direitos

individuais, está fazendo menção às normas brasileiras de proteção e defesa da

pessoa humana. Por sua vez, quando emprega a expressão “direitos humanos”,

como o faz, por exemplo, no art. 5º, § 2º, está se referindo às proteções previstas em

tratados internacionais e outras fontes do direito internacional.
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Desse modo, a ofensa a direitos do preso, além de violar normas internas

constitucionais, atenta contra o direito internacional. Daí a explicação para as

insistentes e vexatórias condenações que o Brasil tem sofrido em órgãos

internacionais de proteção dos direitos humanos, como os da Organização das

Nações Unidas – ONU – e da Organização dos Estados Americanos – OEA.

Segundo Luiz Flávio Gomes e Patrícia Donati de Almeida28, já são vários os casos

de maus-tratos contra presos que foram julgados na Corte Interamericana de Direitos

Humanos (caso Araraquara, caso Urso Branco, caso Febem, etc.). Em todos esses

casos a Corte vem "reiterando ao Estado brasileiro que mantenha as medidas

necessárias para impedir que os jovens (e presos em geral) internos sejam

submetidos a tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, entre eles isolamentos

prolongados e maus-tratos físicos”.

5.2 – O direito à assistência jurídica gratuita e a Defensoria Pública no contexto da

execução das penas no Estado

Todo cidadão tem direito à assistência jurídica, conforme dispõe o art. 5º, LXXIV, da

Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos

que comprovarem insuficiência de recursos". Todavia, o sistema de execução penal

brasileiro reproduz no nível carcerário a desigualdade social brasileira, ou seja, os

estabelecimentos penais são ocupados, “grosso modo”, por pobres. Dadas as

condições econômicas desfavoráveis da maior parte dos custodiados, pode-se supor,

portanto, que os internos desse sistema são na sua maior parte dependentes da

assistência jurídica providenciada pelo Estado.

Mais que mera suposição, os depoimentos colhidos e as observações desta

Comissão Especial confirmam a assertiva de que a grande maioria dos custodiados

não tem condições financeiras de contratar advogados. Em função disso, os

custodiados desprovidos de assistência jurídica ficam alijados do generoso conjunto

de recursos jurídicos e garantias constitucionais que o ordenamento oferece ao

cidadão para evitar sua privação de liberdade.

O ciclo vicioso que leva à prisão ilegal ou desproporcional de pobres e dos

conhecidos “ladrões de galinha” começa ainda quando estes são apenas “suspeitos”.

A ausência da assistência jurídica ocorre desde a investigação policial,
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permanecendo durante a fase de instrução do processo. Eventuais abusos policiais

ou irregularidades no inquérito policial nem sequer são levados a conhecimento

judicial. As prisões “ditas” em flagrante ou arbitrárias são um fenômeno generalizado.

Segundo relatório das Nações Unidas sobre a situação carcerária no Brasil,

apresentado em 2003, “pessoas de descendência africana ou de grupos

marginalizados parecem ser particularmente afetadas por esse fenômeno”.

Além de ajudar a encher os presídios de pessoas com essa origem social, a

ausência de assistência jurídica traz outro mal pernicioso: desamparados dentro das

cadeias, os presos são alvo fácil de torturas e violência, ora por parte de agentes do

Estado, ora por parte dos próprios custodiados.

Tudo isso, que já é bastante conhecido e documentado, inclusive por parte do

Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos, poderia ser minimizado se

estivesse estruturada no Brasil – e, claro, em Minas Gerais – uma assistência jurídica

gratuita efetiva, que garantisse no plano fático as salvaguardas constitucionais à

prisão existentes no plano meramente formal para os pobres.

Aliás, uma das conclusões mais importantes a que chegou esta Comissão é a de

que o principal problema enfrentado pelo Estado de Minas Gerais no que toca às

prisões não é exatamente, do ponto de vista técnico-jurídico, uma questão de

execução penal. Na verdade, as piores condições de privação de liberdade se

referem ao enorme contingente de presos provisórios do Estado. Em geral, os presos

sentenciados, que efetivamente cumprem pena devido a uma condenação judicial

transitada em julgado, gozam de condições de privação de liberdade bem melhores

que a dos presos provisórios.

Saliente-se que boa parte desses presos provisórios estão encarcerados de forma

ilegal, permanecendo privados de liberdade em decorrência da sua carência de

assistência jurídica. A título de referência, os mutirões carcerários que o Conselho

Nacional de Justiça está organizando em diversos Estados da Federação estão

apontando elevado percentual de presos provisórios que estariam em liberdade caso

tivessem assistência jurídica adequada.

A Constituição de 1988, no art. 134, considera a Defensoria Pública uma função

essencial à Justiça. De acordo com a Carta Magna, cabe à Defensoria Pública
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viabilizar a assistência jurídica a pessoas de recursos escassos, cabendo aos

Estados-membros organizar suas respectivas Defensorias.

O Estado do Rio de Janeiro possui a mais antiga Defensoria Pública do Brasil,

instalada em 1954. Depois dela, foi criada a Defensoria de Minas Gerais, que

funciona desde 1981. O restante dos Estados Federados, em sua maior parte, só

instituiu suas respectivas Defensorias Públicas após a Constituição de 1988.

O serviço de assistência judiciária em Minas Gerais foi criado em 1947, no governo

Milton Campos, por meio do Decreto-Lei nº 2.131, art. 34, na forma de um

departamento da Procuradoria do Estado. Posteriormente, o Decreto nº 21.453, de

1981, criou um orgão específico para o serviço de assistência judiciária, já

denominado Defensoria Pública. Em janeiro de 2003, por meio de Lei Complementar

nº 65, a instituição foi definida como órgão autônomo, integrante da administração

direta do Poder Executivo.

Uma análise sucinta da evolução histórica da Defensoria Pública sugere que,

embora seja amplamente reconhecida sua importância para o acesso à Justiça, na

prática sua estruturação física, financeira, humana e operacional foi postergada em

comparação com outras funções essenciais à Justiça, como por exemplo o Ministério

Público e a Advocacia Pública.

Um dado revelador dessa situação é a quantidade de Defensores Públicos por 100

mil habitantes no País em comparação com outras carreiras jurídicas. De acordo com

o II Diagnóstico Defensorias Públicas no Brasil29, o País conta com 1,48 Defensor

Público para cada 100 mil habitantes, enquanto dispõe de 7,7 Juízes e 4,22 membros

do Ministério Público para cada grupo de 100 mil habitantes. O mesmo estudo revela

também que os Estados da Federação gastam, em média, R$85,80 por habitante

com três instituições do Sistema de Justiça: 71,3% são destinados ao Poder

Judiciário, 25,4% ao Ministério Público e apenas 3,3% do total são gastos com a

Defensoria Pública.

Em que pese já contar com 26 anos de funcionamento, só recentemente a

Defensoria Pública de Minas Gerais começou a ser estruturada de forma mais efetiva,

especialmemente a partir da edição, em 2003, da Lei Complementar nº 65 – a Lei

Orgânica da Defensoria Pública Estadual.
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Tal estruturação ganhou impulso ainda maior com a edição da Emenda

Constitucional nº 45, de 2004, que estabeleceu a autonomia funcional e

administrativa das Defensorias Públicas, por meio do acréscimo do § 2º ao art.134 e

alteração da redação do art.168 da Constituição Federal, conferindo às Defensorias

Públicas o direito já conferido aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e ao

Ministério Público de receber até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, os recursos

correspondentes às suas dotações orçamentárias.

Apesar desses avanços, a Defensoria Pública estadual ainda apresenta diversas

deficiências que repercutem diretamente na execução das penas no Estado. As

principais relacionam-se ao ainda reduzido quadro de Defensores Públicos em

atividade no Estado e o consequente baixo percentual de comarcas atendidas por

Defensores. Dados do Ministério da Justiça, de 2006, indicavam que 52,4% das

comarcas no Estado não eram atendidas por Defensores Públicos. Informações

atualizadas de 2009, segundo depoimento da Defensora Pública Marina Lage Pessoa

da Costa, indicam que a situação se agravou nos últimos anos, possivelmente devido

à evasão de servidores: atualmente, 61% das comarcas mineiras não têm Defensor

Público. Além disso, as que são atendidas têm um número de Defensores insuficiente

para suprir a demanda existente.

De modo a minimizar os problemas decorrentes da escassez de quadros da

Defensoria Pública, bem como as deficiências de comunicação entre as diversas

instituições relacionadas à justiça criminal, o Estado de Minas Gerais implementou

uma experiência interessante, que está tendo repercussão nacional, que consiste em

reunir, no mesmo espaço físico, Defensoria Pública, Polícias Militar e Civil,

representantes do Tribunal de Justiça do Estado, da Vara Infracional da Infância e

Juventude, da Promotoria da Infância e Juventude e da Procuradoria-Geral de

Justiça. Trata-se do Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato

Infracional – CIA-BH –, visitado recentemente pelo Ministro Gilmar Mendes,

Presidente do Supremo Tribunal Federal, e pelo Governador Aécio Neves.

Vale dizer que a própria classe dos magistrados estaduais apontou em recente

enquete que a falta de Defensores Públicos configura um dos principais obstáculos à

prestação jurisdicional. O jornal “Estado de Minas” do dia 7/7/2009 publicou a
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seguinte notícia sobre uma pesquisa de opinião realizada pela Escola Judicial

Desembargador Edésio Fernandes – Ejef:

“A tão criticada lentidão do Poder Judiciário foi avaliada pelos magistrados, que

apontaram alguns culpados além dos tradicionais acúmulo de processos e falta de

estrutura: o Ministério Público e a Defensoria Pública. Sobre os primeiros, 54% dos

Juízes responderam que estão mais voltados para a mídia. Em relação ao segundo

grupo, 64% acham que falta mais apoio e estrutura.”

Não devem ser negligenciadas as dificuldades orçamentárias para a contratação de

novos Defensores Públicos. A recente crise econômica mundial provocou queda da

arrecadação própria estadual bem como das transferências constitucionais da União.

Entretanto, na busca do uso mais racional dos escassos recursos públicos, é possível

supor que a ampliação do quadro de Defensores Públicos, ao reduzir o número de

pessoas presas ilegalmente ou desnecessariamente nas carceragens estaduais,

acarretará redução proporcional dos gastos com a manutenção dos custodiados. Vale

lembrar que o custo mensal para o Estado de apenas três presos, em Minas Gerais,

equivale à remuneração atual de um Defensor Público.

Importa notar, todavia, que a urgente realização de novos concursos públicos para

o provimento de Defensores Públicos não será suficiente para resolver o problema se

não houver uma revisão das tabelas remuneratórias da carreira.

As tabelas de vencimento básico das carreiras de Defensor Público têm sido motivo

de preocupação. Quando comparadas com as de outras carreiras jurídicas públicas,

como as da magistratura, do Ministério Público ou da Advocacia-Geral da União,

verifica-se que a remuneração dos Defensores Públicos mineiros é bem menor. A

remuneração é comparativamente menor também em comparação com a praticada

nas Defensorias Públicas de outras unidades da Federação.

Estudo compilado pela Associação Mineira de Defensores Públicos – Adep –, a

partir de dados do II Diagnóstico Defensorias Públicas no Brasil, de 2006, editado

pelo Ministério da Justiça, aponta que a remuneração do Defensor Público mineiro foi

classificada como a quinta pior em 2006. O gráfico a seguir, elaborado pela mesma

associação, revela a dissonância dos vencimentos praticados em Minas Gerais em

comparação com outras unidades da Federação.
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Remuneração inicial dos Defensores Públicos

* - O gráfico contendo a remuneração inicial dos Defensores Públicos em

comparação com outras unidades da Federação foi publicado no “Diário do

Legislativo” de 25.9.2009.

A consequência mais danosa dessa disparidade remuneratória é a evasão de

Defensores Públicos mineiros para outras carreiras jurídicas. Segundo a Adep, esse

quadro remuneratório tem estimulado a evasão na carreira: pela média dos últimos 14

anos, a cada 12 dias um Defensor Público pede exoneração.

Essa situação prejudica duplamente a execução das penas do Estado, pois, além

da perda recorrente de Defensores nas comarcas do Estado, perdem-se a

experiência e o treinamento adquiridos pelo Defensor Público na sua atuação,

capacitação que se mostra preciosa tendo em vista a complexidade da área de

execução penal.

Embora tenha havido recentemente reajuste das tabelas de vencimento básico das

carreiras de Defensor Público, a melhoria dos níveis remuneratórios da categoria

deve ser considerada um item estratégico indipensável à execução das penas no

Estado. Caso contrário, novos concursos públicos para a Defensoria Pública,

conforme incisiva expressão popular, “apenas enxugarão gelo”.

5.3 – Uma alternativa ao quadro atual da execução das penas no Estado: a justiça

restaurativa

5.3.1 – Crítica ao sistema penal retributivo

As informações obtidas a partir dos trabalhos desta Comissão conduzem-nos à

irrefutável conclusão de que o sistema de execução das penas no Estado e no Brasil

está falido. O atual modelo penal formal, baseado no paradigma retributivo, tem sido

questionado justamente devido à sua ineficiência e ineficácia para a condução à

pacificação social. Na verdade, tais críticas emergem não apenas em países tidos

como subdesenvolvidos e dotados de sistemas penitenciários caóticos, como o Brasil;

pelo contrário, críticas contundentes a esse modelo têm partido até com mais vigor de

estudiosos oriundos de países tidos como mais avançados economicamente, como

os Estados Unidos e países da Europa Ocidental e da Oceania.

Na ótica retributiva, o crime é considerado um ato contra a sociedade. A Tutela
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Penal de Bens e Interesses pressupõe a punição do infrator e a proteção da

sociedade. O Estado, tido como titular absoluto e monopolista do interesse da

sociedade assume, então, o polo ativo da ação penal contra o criminoso.

Com o sistema retributivo, busca-se a reparação do dano à sociedade por meio da

expiação do infrator, com aplicação de penas privativas de liberdade, restritivas de

direitos ou multas. O criminoso é, então, formalmente estigmatizado e discriminado.

No caso de condenação, seus direitos políticos são, inclusive, suspensos, retirando-

lhe portanto a condição de cidadão.

O sistema retributivo presume, nas entrelinhas, que a punição e a estigmatização

do condenado pelo Estado suprirão um suposto “desejo de vingança” da vítima ou da

sociedade. Para Renato Sócrates Gomes Pinto, no modelo retributivo, “o Estado

figura, com seu monopólio penal exclusivo, como a encarnação de uma divindade

vingativa sempre pronta a retribuir o mal com outro mal”.30

Por outro lado, a vítima do crime fica completamente afastada de tudo, restando-lhe

apenas um desejo genérico, abstrato e alienado de que “seja feita a justiça”. A vítima

se torna uma mera espectadora da arena judicial, onde se engalfinham o Estado e o

infrator. Na condição de membro da “plateia”, a vítima é ignorada pelo sistema

retributivo.

O sistema de execução penal prevê formalmente direitos para os apenados, mas,

na prática, a situação carcerária não corresponde ao regime constitucional de

garantias. Conforme reconheceu recentemente o Diretor-Geral do Departamento

Penitenciário Nacional – Depen –, Airton Michels, “hoje estamos torturando nossos

presos no Brasil. Se tem um presídio onde o cara tem que ficar 18 horas em pé para

conseguir um horário para deitar, isso é tortura.”31

A desumanidade e a violência cotidiana no interior das prisões praticamente fazem

sucumbir qualquer possibilidade de regeneração ou ressocialização dos condenados.

Pelo contrário, já está consagrada na sociologia e nas estatísticas a constatação de

que as prisões, na verdade, impulsionam ainda mais a carreira criminosa dos

condenados. A estigmatização, o preconceito da sociedade, a revolta dos internos

com o “mundo livre” e a formação da sociedade dos cativos, conceito cunhado pelo

sociólogo Antonio Paixão, atuam como fator criminógeno, ajudando a transformar o
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criminoso iniciante em profissional.

Ademais, o custo do sistema penal retributivo tende a ser elevado, uma vez que seu

funcionamento pressupõe uma robusta burocracia estatal para a execução penal.

Dessa forma, todo um corpo de agentes públicos é posto a serviço da penalização

dos condenados, incluindo magistrados, Promotores de Justiça, Defensores Públicos,

serventuários em geral, policiais, administradores e agentes penitenciários. Surge

uma verdadeira indústria prisional, especializada em produtos e serviços para as

prisões, tais como alimentação, vestuário e tecnologia de segurança. Esses fatores

somados, burocracia e insumos operacionais, explica em parte o elevado custo “per

capita” de manutenção mensal de um preso em estabelecimentos prisionais do

Estado de Minas Gerais, atualmente na faixa de R$2.300,00.

Esse elevado custo gera duas grandes preocupações para esta Comissão. A

primeira diz respeito ao fato de que esse dispêndio relevante de recursos públicos

não tem tido como resultado a garantia de condições dignas de aprisionamento no

Estado. Na verdade, ocorre o oposto, conforme amplamente abordado neste relatório.

Uma segunda grande preocupação relacionada aos custos da execução das penas

no Estado diz respeito à viabilidade financeira de uma reforma efetiva do regime de

execução das penas. Ora, se com o imenso volume atual de dispêndio de recursos a

execução das penas se apresenta na situação precária em que está, é de se imaginar

que um volume bem maior de recursos públicos será necessário para reformar de

fato o sistema.

Importa notar que, visto sob uma perspectiva gerencial, o Poder Judiciário brasileiro

pode ser considerado um dos mais caros do mundo, conforme se apura nas tabelas32

abaixo.

Participação do Poder Judiciário nas despesas do setor público

PAÍS %

Brasil 3,66

Costa Rica 3,38

Nicarágua 2,94

Colômbia 2,80

Argentina (em nível federal) 1,55
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República Dominicana 1,52

Itália 1,50

Sri Lanka 1,15

México (em nível federal) 1,01

Quirquistão 0,98

MÉDIA MUNDIAL 0,97

Despesas do Judiciário em termos da “paridade do poder de compra”

(em milhões de dólares para cada 100 mil habitantes)

PAÍS $

Itália 3,84

Brasil 3,51

Costa Rica 2,16

Colômbia 1,65

Espanha 1,63

Argentina 1,23

Nicarágua 1,08

Dinamarca 1,03

México 0,94

Noruega 0,80

MÉDIA MUNDIAL 0,72

Portanto, o gasto proporcional à riqueza do Brasil com o Poder Judiciário é o dobro

do da Espanha e da Colômbia, e o triplo do da Argentina. É, ainda, o quádruplo da

média mundial. Os dados acima, que reputam ao Brasil, em termos relativos, um dos

Poderes Judiciários mais caros da América Latina e do mundo, podem ser explicados

pela expressiva ampliação dos gastos com o quadro de pessoal desse Poder nos

últimos 14 anos. Segundo reportagem do jornal “O Estado de São Paulo” do dia 8 de

junho deste ano, o Poder Judiciário praticamente quadruplicou suas despesas com

servidores entre os anos de 1995 e 2008. Os gastos do Judiciário aumentaram, em

termos reais (valores corrigidos pela inflação), 295% no período.

Com essa evolução, a participação do Poder Judiciário do conjunto de gastos com

servidores passou de 6,8% para 15,3% do total em 2008, ao passo que a participação
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do Poder Executivo recuou de 83,2% para 76,35%, segundo a mesma reportagem.

Esse elevado custo do Judiciário brasileiro, não vem acompanhado de eficiência na

prestação jurisdicional na execução de penas, o que acarreta diversas consequências

quando se tem em conta propostas de reforma do Poder Judiciário. Uma delas é a

dificuldade política de viabilizar novos aportes de recursos na área de execução

penal.

Sob vários ângulos e olhares, portanto, fica revelado que o sistema de execução

penal baseado no paradigma retributivo falhou quanto à sua função de pacificação

social. Ademais, uma resolução efetiva de seus problemas mostra-se virtualmente

distante, para não dizer impossível no curto prazo.

5.3.2 – A justiça penal restaurativa

A noção de justiça restaurativa está pautada em uma revisão da metodologia de

abordagem do fenômeno criminal, transmutando-a do viés punitivo/expiatório para o

da restauração dos laços sociais entre crimininoso e vítima. Segundo a definição de

Van Ness, citada por Parker³³, “a justiça restaurativa é uma resposta sistemática ao

comportamento imoral, que enfatiza a cura das feridas das vítimas, dos infratores e

das comunidades afetadas pelo crime. As práticas e os programas que refletem os

propósitos restaurativos responderão ao crime através de: (1) identificação e

encaminhamento da solução para o prejuízo; (2) envolvimento de todos os

interessados; e (3) transformação da relação tradicional entre as comunidades e seus

governos nas respostas ao crime”.

Na verdade, o diagnóstico de uma falência do regime convencional de justiça é um

fenômeno mundial. Cabe salientar que, apesar das propostas focadas na justiça

restaurativa serem anteriores, foi na década de 1990 que ressurgiu em nível

internacional o interesse sobre o tema, culminando com a elaboração de resolução do

Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, em 13/8/2002, sobre o assunto.

Segundo Morris34, esse interesse ressurgiu, “por um lado, como uma reação à

perceptível ineficiência e alto custo (humano e financeiro) dos procedimentos da

justiça convencional e, por outro, como uma reação ao fracasso desses sistemas

convencionais em responsabilizar expressiva ou significativamente os infratores ou

em atingir adequadamente as necessidades e interesses das vítimas”.
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O paradigma da justiça restaurativa inverte a lógica formal e ritualística do processo

penal retributivo, colocando em evidência a premissa da busca de interlocução entre

vítima e infrator, tornando o processo penal mais humano e menos tecnocrático. O

foco deixa de ser a expiação do condenado, migrando para a busca da restauração

da relação social abalada entre a vítima e o infrator da norma penal. Nas palavras de

Morris35:

“Os sistemas de justiça convencional veem o crime principalmente (muitas vezes

exclusivamente) como uma violação dos interesses do Estado – e as respostas a tal

transgressão são formuladas por profissionais representando o Estado. Em contraste,

a justiça restaurativa oferece decisões sobre como melhor atender aqueles que mais

são afetados pelo crime – vítimas, infratores e as comunidades interessadas nas

quais se inserem (“communities of care”) –, dando prioridade a seus interesses.

Assim, o Estado não mais possui o monopólio sobre o processo decisório; as

principais personagens em tal processo são as próprias partes. De certa forma, o

papel do Estado – ou o de seus representantes – é redefinido.”

As diferenças e vantagens da justiça restaurativa em relação à justiça convencional

estão exuberantemente claras nos quadros seguintes, elaborados por Renato

Sócrates Gomes Pinto36, que por sua objetividade e relevância didática merecem ser

reproduzidos integralmente:

Valores

Justiça retributiva Justiça restaurativa

Conceito jurídico-normativo de crime – ato

contra a sociedade, representada pelo

Estado. Unidisciplinaridade.

Conceito realístico de crime – ato que

traumatiza a vítima, causando-lhe danos.

Multidisciplinaridade.

Primado do interesse público (sociedade,

representada pelo Estado, o centro).

Monopólio estatal da justiça criminal.

Primado do interesse das pessoas

envolvidas e comunidade. Justiça criminal

participativa.

Culpabilidade individual voltada para o

passado. Estigmatização.

Responsabilidade, pela restauração, numa

dimensão social, compartilhada

coletivamente e voltada para o futuro.
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Uso dogmático do direito penal positivo. Uso crítico e alternativo do direito.

Indiferença do Estado quanto às

necessidades do infrator, vítima e

comunidade afetados. Desconexão.

Comprometimento com a inclusão e

justiça social, gerando conexões.

Monocultural e excludente.
Culturalmente flexível (respeito à

diferença, tolerância).

Dissuasão. Persuasão.

Procedimentos

Justiça retributiva Justiça restaurativa

Ritual solene e público. Comunitário, com as pessoas envolvidas.

Indisponibilidade da ação penal. Princípio da oportunidade.

Contencioso e contraditório. Voluntário e colaborativo.

Linguagem, normas e procedimentos

formais e complexos. Garantias.

Procedimento informal, com

confidencialidade.

Atores principais: autoridades

(representando o Estado) e profissionais

do direito.

Atores principais: autoridades

(representando o Estado) e profissionais

do direito.

Processo decisório a cargo de autoridades

(policial, Delegado, Promotor, Juiz e

profissionais do direito).

Unidimensionalidade.

Processo decisório compartilhado com as

pessoas envolvidas (vítima, infrator e

comunidade). Multidimensionalidade.

Resultados

Justiça retributiva Justiça restaurativa

Prevenção geral e especial. Foco no

infrator, para intimidar e punir.

Abordagem do crime e suas

consequências. Foco nas relações entre

as partes, para restaurar.

Penalização. Penas privativas de liberdade, Pedido de desculpas, reparação,
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restritivas de direitos, multa. Estigmatização

e discriminação.

restituição, prestação de serviços

comunitários. Restauração do trauma

moral e dos prejuízos emocionais.

Restauração e inclusão.

Tutela penal de bens e interesses, com a

punição do infrator e proteção da

sociedade.

Resulta responsabilização espontânea

por parte do infrator.

Penas desarrazoadas e desproporcionais

em regime carcerário desumano, cruel,

degradante e criminógeno, ou penas

alternativas ineficazes (cestas básicas).

Proporcionalidade e razoabilidade das

obrigações assumidas no acordo

restaurativo.

Vítima e infrator isolados, desamparados e

desintegrados. A ressocialização é

secundária.

A reintegração do infrator e da vítima é

prioritária.

Paz social com tensão. Paz social com dignidade.

Efeitos para a vítima

Justiça retributiva Justiça restaurativa

Pouquíssima ou nenhuma consideração,

ocupando lugar periférico e alienado no

processo. Não tem participação nem

proteção, mal sabe o que se passa.

Ocupa o centro do processo, com um

papel e com voz ativa. Participa e tem

controle sobre o que se passa.

Praticamente nenhuma assistência

psicológica, social, econômica ou jurídica

do Estado.

Recebe assistência, afeto, restituição

de perdas materiais e reparação.

Tutela penal de bens e interesses, com a

punição do infrator e proteção da

sociedade.

Tem ganhos positivos. Suprem-se as

necessidades individuais e coletivas da

vítima e da comunidade.
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A par do ganho de qualidade que o paradigma restaurativo pode representar para a

política criminal, é necessário estudar e discutir, exaustivamente, mecanismos legais

visando à efetivação da justiça restaurativa no Brasil. Para tanto, como ponto de

partida, mostra-se imperioso conhecer dispositivos legais existentes no ordenamento

jurídico brasileiro inspirados na filosofia restaurativa, para então colocá-la em prática

na realidade cotidiana da execução das penas no Estado.

5.3.3 – Legislação brasileira inspirada na justiça restaurativa

Em que pese a prevalência do rito convencional no ordenamento processual penal

brasileiro, podem ser encontrados dispositivos legais cuja inspiração é nitidamente

restaurativa. A legislação oferece aos operadores do direito, em certas situações,

sobretudo aos magistrados e aos representantes do Ministério Público, a faculdade

de buscar uma solução jurisdicional restaurativa. Neste tópico, discutiremos o

Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA – e a Lei dos Juizados Especiais

Criminais.

Em comentado artigo, o jurista Damásio de Jesus37, especialista em Direito Penal,

traça um panorama dos dispositivos da legislação pátria cuja filosofia se inspira na

justiça restaurativa. O autor assinala, contudo, que não há na legislação brasileira

normas jurídicas com previsões totalmente restaurativas. Existem, porém,

determinadas legislações que podem ser utilizadas para sua implementação, ainda

que parcial.

a) Estatuto da Criança e do Adolescente

Foi no atendimento a casos de violência envolvendo adolescentes que floresceram

as primeiras experiências mundiais relacionados à justiça restaurativa, em países

como Nova Zelândia, Austrália e Canadá. No mesmo esteio, o Estatuto da Criança e

do Adolescente (Lei Federal nº 8.069, de 13/7/90) representa um dos diplomas legais

brasileiros mais pródigos em matéria de justiça restaurativa. A seguir, citamos alguns

dos dispositivos restaurativos do ECA, intercalados com comentários visando ilustrar

melhor as possibilidades e impasses relacionados à sua aplicação concreta.

“Art. 101 – Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 98, a autoridade

competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas:

I – encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade;
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II – orientação, apoio e acompanhamento temporários;

III – matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino

fundamental;

IV – inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à criança e ao

adolescente;

V – requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime

hospitalar ou ambulatorial;

VI – inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento

a alcoólatras e toxicômanos;

VII – abrigo em entidade;

VIII – colocação em família substituta.

Parágrafo único – O abrigo é medida provisória e excepcional, utilizável como forma

de transição para a colocação em família substituta, não implicando privação de

liberdade.

Art. 102 – As medidas de proteção de que trata este Capítulo serão acompanhadas

da regularização do registro civil.

§ 1º – Verificada a inexistência de registro anterior, o assento de nascimento da

criança ou adolescente será feito à vista dos elementos disponíveis, mediante

requisição da autoridade judiciária.

§ 2º – Os registros e certidões necessárias à regularização de que trata este artigo

são isentos de multas, custas e emolumentos, gozando de absoluta prioridade.

[...]

Art. 112 – Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá

aplicar ao adolescente as seguintes medidas:

I – advertência;

II – obrigação de reparar o dano;

III – prestação de serviços à comunidade;

IV – liberdade assistida;

V – inserção em regime de semiliberdade;

VI – internação em estabelecimento educacional;

VII – qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI.
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§ 1º – A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de

cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração.

§ 2º – Em hipótese alguma e sob pretexto algum, será admitida a prestação de

trabalho forçado.

§ 3º – Os adolescentes portadores de doença ou deficiência mental receberão

tratamento individual e especializado, em local adequado às suas condições.

Art. 113 – Aplica-se a este Capítulo o disposto nos arts. 99 e 100.

Art. 114 – A imposição das medidas previstas nos incs. II a VI do art. 112 pressupõe

a existência de provas suficientes da autoria e da materialidade da infração,

ressalvada a hipótese de remissão, nos termos do art. 127.

Parágrafo único – A advertência poderá ser aplicada sempre que houver prova da

materialidade e indícios suficientes da autoria.

[...]

Art. 126 – Antes de iniciado o procedimento judicial para apuração de ato

infracional, o representante do Ministério Público poderá conceder a remissão, como

forma de exclusão do processo, atendendo às circunstâncias e consequências do

fato, ao contexto social, bem como à personalidade do adolescente e sua maior ou

menor participação no ato infracional.

Parágrafo único – Iniciado o procedimento, a concessão da remissão pela

autoridade judiciária importará na suspensão ou extinção do processo.”

Segundo o penalista Damásio de Jesus38, o art. 126 do ECA cuida do instituto da

remissão, mecanismo de exclusão, suspensão ou extinção do processo referente à

aplicação de medidas socioeducativas a adolescentes (menores entre 12 e 18 anos,

segundo definição do “caput” do art. 2º do ECA). Tal norma guarda relação com a

recomendação constante do item 11.2 das Regras Mínimas das Nações Unidas para

a Administração da Justiça de Menores (Resolução nº 40/33, de 29/11/85). O ECA

(arts. 126 e 186, § 1º) permite que a remissão seja proposta pelo representante do

Ministério Público, de modo a excluir o processo, e pelo Juiz de Direito, como meio de

suspensão ou extinção do procedimento. Dessa forma, há espaço para o

representante do Ministério Público buscar uma solução não convencional para a

questão. Quando elaborado pelo Ministério Público, o pedido dependerá de
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homologação judicial (art. 181) e, se o Juiz de Direito discordar da proposta, remeterá

o caso ao Procurador-Geral de Justiça (art. 181, § 2º). Além disso, assevera Damásio

de Jesus, a remissão não significa reconhecimento ou comprovação da

responsabilidade nem prevalece para efeito de antecedentes. Ademais, o art. 127

permite que seja ela cumulada com a aplicação de medidas socioeducativas ou

protetivas, ou seja: encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de

responsabilidade; orientação, apoio e acompanhamento temporários; matrícula e

frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental; inclusão

em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à criança e ao adolescente;

requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou

ambulatorial; inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e

tratamento a alcoólatras e toxicômanos; abrigo em entidade; colocação em família

substituta; advertência; obrigação de reparar o dano; prestação de serviços à

comunidade; liberdade assistida; inserção em regime de semiliberdade; internação

em estabelecimento educacional.

Portanto, o instituto legal da remissão pode ser utilizado como mecanismo

restaurativo, conquanto as autoridades dela encarregadas (membro do Ministério

Público, antes do processo, e o Juiz de Direito, durante o procedimento) promovam a

participação do adolescente, de seus familiares e, inclusive, da vítima, na busca de

uma efetiva reparação dos danos e de uma responsabilização consciente do menor

infrator.

“Art. 127 – A remissão não implica necessariamente o reconhecimento ou

comprovação da responsabilidade, nem prevalece para efeito de antecedentes,

podendo incluir eventualmente a aplicação de qualquer das medidas previstas em lei,

exceto a colocação em regime de semiliberdade e a internação.

Art. 128 – A medida aplicada por força da remissão poderá ser revista

judicialmente, a qualquer tempo, mediante pedido expresso do adolescente ou de seu

representante legal, ou do Ministério Público.

[...]

Art. 181 – Promovido o arquivamento dos autos ou concedida a remissão pelo

representante do Ministério Público, mediante termo fundamentado, que conterá o
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resumo dos fatos, os autos serão conclusos à autoridade judiciária para

homologação.

§ 1º – Homologado o arquivamento ou a remissão, a autoridade judiciária

determinará, conforme o caso, o cumprimento da medida.

§ 2º – Discordando, a autoridade judiciária fará remessa dos autos ao Procurador-

Geral de Justiça, mediante despacho fundamentado, e este oferecerá representação,

designará outro membro do Ministério Público para apresentá-la, ou ratificará o

arquivamento ou a remissão, que só então estará a autoridade judiciária obrigada a

homologar.

[...]

Art. 186 – Comparecendo o adolescente, seus pais ou responsável, a autoridade

judiciária procederá à oitiva dos mesmos, podendo solicitar opinião de profissional

qualificado.

§ 1º – Se a autoridade judiciária entender adequada a remissão, ouvirá o

representante do Ministério Público, proferindo decisão.”

Um dos aspectos centrais que podem determinar o sucesso da justiça restaurativa

é o seu caráter multidisciplinar. Nesse sentido, deve ser destacado o art. 186, que

estabelece que a autoridade judiciária poderá solicitar apoio técnico especializado de

profissionais como educadores, assistentes sociais, psicólogos, dentre outros.

b) Lei dos Juizados Especiais Criminais

A Lei Federal nº 9.099, de 26/9/95, com as alterações promovidas pela Lei Federal

nº 10.259, de 12/7/2001, trata dos Juizados Especiais Criminais, órgãos responsáveis

pelo julgamento das infrações penais de menor potencial ofensivo (contravenções

penais e crimes cuja pena máxima não exceda dois anos, ou multa). Trata-se de

outro importante diploma legal brasileiro municiado de mecanismos restaurativos de

justiça penal. A seguir, transcrevemos o articulado mais relevante:

“Art. 72 – Na audiência preliminar, presente o representante do Ministério Público, o

autor do fato e a vítima e, se possível, o responsável civil, acompanhados por seus

advogados, o Juiz esclarecerá sobre a possibilidade da composição dos danos e da

aceitação da proposta de aplicação imediata de pena não privativa de liberdade.

Art. 73 – A conciliação será conduzida pelo Juiz ou por conciliador sob sua
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orientação.

Parágrafo único – Os conciliadores são auxiliares da Justiça, recrutados, na forma

da lei local, preferentemente entre bacharéis em Direito, excluídos os que exerçam

funções na administração da Justiça Criminal.

Art. 74 – A composição dos danos civis será reduzida a escrito e, homologada pelo

Juiz mediante sentença irrecorrível, terá eficácia de título a ser executado no juízo

civil competente.

Parágrafo único – Tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal

pública condicionada à representação, o acordo homologado acarreta a renúncia ao

direito de queixa ou representação.

Art. 75 – Não obtida a composição dos danos civis, será dada imediatamente ao

ofendido a oportunidade de exercer o direito de representação verbal, que será

reduzida a termo.

Parágrafo único – O não oferecimento da representação na audiência preliminar

não implica decadência do direito, que poderá ser exercido no prazo previsto em lei.

Art. 76 – Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública

incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor

a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na

proposta.

§ 1º – Nas hipóteses de ser a pena de multa a única aplicável, o Juiz poderá reduzi-

la até a metade.

§ 2º – Não se admitirá a proposta se ficar comprovado:

I – ter sido o autor da infração condenado, pela prática de crime, à pena privativa de

liberdade, por sentença definitiva;

II – ter sido o agente beneficiado anteriormente, no prazo de 5 (cinco) anos, pela

aplicação de pena restritiva ou multa, nos termos deste artigo;

III – não indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente,

bem como os motivos e as circunstâncias, ser necessária e suficiente a adoção da

medida.

§ 3º – Aceita a proposta pelo autor da infração e seu defensor, será submetida à

apreciação do Juiz.
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§ 4º – Acolhendo a proposta do Ministério Público aceita pelo autor da infração, o

Juiz aplicará a pena restritiva de direitos ou multa, que não importará em reincidência,

sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de 5

(cinco) anos.

§ 5º – Da sentença prevista no parágrafo anterior caberá a apelação referida no art.

82 desta Lei.

§ 6º – A imposição da sanção de que trata o § 4º deste artigo não constará de

certidão de antecedentes criminais, salvo para os fins previstos no mesmo dispositivo,

e não terá efeitos civis, cabendo aos interessados propor ação cabível no juízo cível.”.

A Lei Federal nº 9.099 adotou como princípio fundamental a busca da aplicação de

medidas alternativas, mediante consenso entre os principais envolvidos (vítima e

autor do fato), em sintonia, portanto, com a filosofia da justiça restaurativa. Nesse

sentido, a lei estabelece que, nas lides, haverá uma audiência preliminar (art. 72 e

seguintes), na qual se procurará a realização de um acordo civil, com vistas à

composição financeira de eventuais prejuízos decorrentes do ilícito penal, e, em

seguida, um acordo penal, caso o primeiro seja frustrado, ou, independentemente do

resultado da composição civil, quando se tratar de crime de ação pública

incondicionada.

Com a transação penal, o representante do Ministério Público poderá, se presentes

a prova da materialidade e os indícios de autoria, formular proposta de aplicação

imediata de pena alternativa (restritiva de direito ou multa), a qual depende de

aceitação do autor do fato e de seu advogado e também de homologação judicial.

Do modo como o instituto vem sendo aplicado cotidianamente na Justiça Criminal

brasileira, ainda se está longe de atingir as potencialidades restaurativas dessa

legislação. Na prática, muitas audiências são realizadas sem a presença de um Juiz

de Direito, e as propostas de transação penal costumam ser padronizadas,

consistindo, na maioria das vezes, no pagamento de cestas básicas a instituições

carentes ou assistenciais. Para a sociedade, que não participa efetivamente dessa

transação penal, muitas vezes as penas alternativas são erroneamente entendidas

como sinônimo de impunidade. Para o penalista Damásio de Jesus, “com vontade

política e treinamento de pessoal especializado, a par de uma conscientização dos
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agentes estatais envolvidos no processo, talvez seja possível a utilização dos

Juizados Criminais Especiais como porta de entrada para a justiça restaurativa no

Brasil”.39

5.3.4 – As experiências-piloto brasileiras de implantação da justiça restaurativa: São

Paulo, Rio Grande do Sul e Distrito Federal

Três unidades federadas, Distrito Federal, Rio Grande do Sul e São Paulo, podem

ser citadas como parâmetro da adoção de práticas de justiça restaurativa no Brasil,

uma vez que foram escolhidas pelo Programa das Nações Unidas para o

Desenvolvimento – PNUD –, em parceria com o Ministério da Justiça, para a

implantação de projetos-piloto de justiça restaurativa.

No Distrito Federal, o projeto-piloto de justiça restaurativa está sendo implementado

no Juizado Especial Criminal do Núcleo Bandeirante. Depois de uma avaliação dos

Juízes e dos Promotores, os processos são protocolizados em uma Coordenação de

Justiça Restaurativa. Realiza-se então uma audiência preliminar, em que as partes

envolvidas são informadas e manifestam sua vontade ou não de participar do projeto.

Segundo Adriana Barbosa Sócrates40, a partir da concordância dos envolvidos,

propõem-se encontros preparatórios em separado com as partes, tendo em vista o

chamado “encontro restaurativo conjunto”, em que se pretende construir um acordo

restaurativo capaz de suprir as necessidades da vítima e restaurar os danos

causados.

Dentre as questões encaminhadas à Coordenação de Justiça Restaurativa,

podemos citar: briga entre vizinhos; perturbação do sossego alheio; acidente de

trânsito, com ou sem vítimas; atropelamento, com ou sem vítimas; agressão corporal;

ameaça.

No Rio Grande do Sul, outro Estado objeto da iniciativa do PNUD, foi implementado

projeto-piloto de justiça restaurativa no Município de Porto Alegre. Inicialmente

concebida com foco no plano de atendimento socioeducativo, a experiência de Porto

Alegre avançou no sentido de também incorporar o viés restaurativo na internação e

na reinserção social dos adolescentes.

Em São Paulo, no Município de São Caetano do Sul, também foi implantado um

projeto-piloto baseado no paradigma restaurativo. De acordo com Eduardo Resende
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Melo, Juiz da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de São Caetano do Sul,

buscou-se, na comarca, “a criação de espaços comunitários para a resolução de

conflitos, evitando-se não apenas sua caracterização como infracionais, mas também

o próprio envolvimento com o sistema de justiça como um todo.”41 Essa experiência

está sendo difundida para os Juízes paulistas por meio da Escola Paulista da

Magistratura, onde o Juiz Eduardo Resende Melo coordena um curso de justiça

restaurativa.

Segundo Eduardo Melo, mais de mil pessoas já foram atendidas, com índices de

acordo de 88%, dos quais 96% devidamente cumpridos. Portanto, mais de mil

pessoas deixaram de ficar sujeitas aos métodos tradicionais da justiça retributiva. O

efeito multiplicador da experiência de São Caetano do Sul fez gerar projetos

semelhantes nas cidades de São Paulo, Guarulhos e Campinas.

5.4 – O método Apac

O método da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados – Apac –

surgiu como alternativa para a execução da pena, em contraposição ao sistema atual.

A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão

criminal e proporcionar condições para a integração social do condenado. No entanto,

as circunstâncias a que são submetidos os sentenciados no atual sistema

praticamente inviabilizam qualquer possibilidade de regeneração. Diante da

superlotação, não há como dar tratamento digno e humanitário aos encarcerados.

Alguns direitos fundamentais do sentenciado, como o direito à visita periódica da

família e dos amigos, à alimentação digna, à assistência médica, à assistência

jurídica, acabam sendo violados.

A Apac, sem perder de vista a finalidade punitiva da pena, trabalha a recuperação

do condenado, com ênfase na valorização do indivíduo, restaurando valores inerentes

à personalidade humana, promovendo sua transformação e capacitando-o a conviver

novamente em seu meio social. Os trabalhos da Apac buscam o resgate dos direitos

humanos e da justiça social, partindo do pressuposto de que a pena deve punir e

recuperar. Os presos são vistos como reeducandos, porque, segundo a filosofia do

método, todo ser humano é recuperável, desde que haja tratamento efetivo e

adequado. Os princípios seguidos são a individualização do tratamento, a
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participação da família e da comunidade no processo, a educação moral, a

assistência religiosa e a formação profissional. Numa perspectiva mais ampla, busca

também a proteção da sociedade, a promoção da justiça e o socorro às vítimas. O

objetivo da Apac é promover a humanização das prisões.

A Associação de Proteção e Assistência aos Condenados é uma entidade civil de

direito privado, com personalidade jurídica própria, dedicada à recuperação e à

reintegração social dos condenados a penas privativas de liberdade.

O modelo Apac foi idealizado em 1972 pelo advogado paulista Mário Ottoboni e por

um grupo de voluntários cristãos que se uniram com o objetivo de amenizar os

problemas vividos pela população prisional da Cadeia Pública de São José dos

Campos, em São Paulo. Em 1974, a associação, que existia apenas como grupo da

Pastoral Carcerária, foi instituída como entidade jurídica, sem fins lucrativos.

Amparada pela Constituição Federal para atuar nos presídios, possui seu estatuto

resguardado pelo Código Civil e pela Lei de Execução Penal.

A Apac é filiada à Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados - FBAC -,

órgão coordenador e fiscalizador das Apacs, reconhecida de utilidade pública, que

tem a função de orientar, assistir e manter a unidade de propósitos das associações.

O estabelecimento é mantido por meio de contribuições de seus sócios, de

promoções sociais, de doações de pessoas físicas, jurídicas e entidades religiosas,

parcerias e convênios com o poder público, instituições educacionais e outras

entidades, captação de recursos junto a fundações, institutos e organizações não

governamentais. A Apac não cobra nada para receber ou ajudar os condenados,

independentemente do tipo de crime praticado e do tempo de condenação.

Na Apac, os sentenciados são corresponsáveis por sua recuperação e têm

assistência espiritual, médica, psicológica e jurídica prestadas pela comunidade. A

segurança e a disciplina do presídio são mantidas com a colaboração dos

recuperandos, tendo como suporte funcionários, voluntários e diretores das

entidades, sem a presença de policiais e agentes penitenciários. Recorre-se à Polícia

Militar apenas para a escolta de presos do regime fechado e em casos de fuga. A

disciplina é rígida, caraterizada por respeito, ordem, trabalho e envolvimento da

família do sentenciado. Não cabem aos sentenciados funções disciplinares, como a
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aplicação de punições ou premiações. Essa função disciplinar é de competência

exclusiva da direção da instituição.

O método já foi implantado em vários Municípios brasileiros e vem colaborando no

processo de humanização das prisões e reduzindo o alto índice de reincidência no

crime. Conforme informações obtidas no “site” da FBAC, o índice de reincidência dos

que retornam à sociedade está em torno de 8%.

O método Apac se baseia em 12 elementos fundamentais, que abordaremos a

seguir.

1 – Participação da comunidade:

Conforme a Lei de Execução Penal, “o Estado deverá recorrer à cooperação da

comunidade nas atividades de execução da pena e da medida de segurança”. Em

estrito cumprimento à legislação, a Apac conta com a participação da comunidade na

execução da pena. A tarefa de introduzir o método nas prisões e de reunir as pessoas

em prol desse ideal compete à comunidade.

2 – Recuperando ajudando recuperando:

No modelo Apac, procura-se despertar o sentimento de ajuda mútua e de

colaboração entre os recuperandos. O respeito com o semelhante promove a

harmonia do ambiente. Assim, os recuperandos assumem importante papel na

recuperação de seus pares e na gestão do espaço que os abriga.

Para que ocorra o cumprimento da colaboração, da disciplina, da assiduidade ao

trabalho, da segurança do presídio e a busca de soluções de pequenos conflitos entre

recuperandos, o método adota a representação de cela e o Conselho de Sinceridade

e Solidariedade – CSS. A representação de cela propicia a disciplina e a harmonia

entre os recuperandos e a manutenção da limpeza da cela. O CSS é órgão auxiliar da

administração da Apac e colabora em todas as atividades. Busca-se, com o CSS, o

cumprimento da ajuda mútua entre sentenciados, além de uma dimensão política de

representação e, fundamentalmente, de gestão do espaço, do trabalho e das relações

entre os pares, sem a presença de agentes penitenciários ou policiais. O CSS

funciona também como alternativa para se coibir a formação de grupos de

recuperandos que poderiam controlar os demais em função do poder financeiro ou do

potencial de periculosidade de seus membros.
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3 – Trabalho:

O trabalho, associado a outros elementos, assume importância fundamental como

agente ressocializador. O acesso ao trabalho é oferecido de forma diferenciada para

cada regime. No regime fechado, o trabalho é concebido como instrumento de

recuperação da dignidade e de reconhecimento das capacidades de cada

sentenciado. É recomendada a prática de atividades laborterápicas e outros serviços

necessários ao funcionamento do método, todos voltados para ajudar o preso a se

reabilitar. O regime semiaberto oferece atividades de profissionalização, por meio de

oficinas instaladas dentro dos centros de reintegração, respeitando-se a aptidão de

cada recuperando. Os recuperandos do regime aberto trabalham numa perspectiva

de reinserção social, visando à preparação para o livramento. O recuperando presta

serviços à comunidade, trabalhando fora dos muros do centro de reintegração. Existe

ainda o acompanhamento dos ex-recuperandos que se encontram em livramento

condicional e que manifestem necessidade.

4 – Religião:

O método Apac enfatiza a necessidade de o recuperando ter uma religião, desde

que associada a outros elementos e pautada pela ética, levando à transformação

moral do recuperando.

5 – Assistência jurídica:

Grande parte da população prisional não tem condições de contratar um advogado.

O método Apac recomenda uma atenção especial à prestação de assistência jurídica

aos sentenciados.

6 – Assistência à saúde:

A Apac oferece assistência médica, psicológica e odontológica por meio do trabalho

de voluntários. A carência no atendimento a essas necessidades pode exacerbar a

violência entre os presos, acarretando fugas e rebeliões. Por isso, a atenção à saúde

é fundamental, sempre colocada em primeiro plano.

7 – Valorização humana:

Consiste em colocar em primeiro lugar o ser humano. Todos os sentenciados são

identificados por seu nome, e não pelo crime que tenham cometido ou por um número

de matrícula no sistema prisional. Em reuniões de cela, com a utilização de métodos
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psicopedagógicos, realiza-se um esforço para fazer o recuperando voltar seu

pensamento para a valorização de si mesmo.

A educação e o estudo devem fazer parte desse contexto de valorização humana,

uma vez que, em âmbito mundial, é grande o número de presos que têm deficiências

nesse aspecto.

Além disso, a melhoria das condições físicas do presídio, a oferta de alimentação

balanceada e de qualidade, e até mesmo a utilização de talheres para as refeições

são aspectos que fazem com que os recuperandos se sintam valorizados.

8 – A família:

A família participa ativamente da recuperação dos sentenciados, numa tentativa de

restabelecer os laços afetivos e socializantes por ela representados. É encarada

como parceira na recuperação dos sentenciados. A concepção é de que a pena se

restrinja à pessoa do detento, não atingindo a família. Sempre que possível, são

promovidos encontros festivos nos dias de visita, para a comemoração do Dia das

Crianças, Natal, entre outras datas. Empreende-se um grande esforço para que os

elos afetivos familiares não sejam rompidos. Nota-se que quando a família se envolve

e participa da metodologia, é a primeira a colaborar para que não haja rebeliões,

fugas, conflitos. As vítimas ou seus familiares também recebem a atenção e os

cuidados da Apac.

9 – O trabalho voluntário:

O trabalho da Apac é baseado na gratuidade. A remuneração deve restringir-se às

pessoas que trabalham no setor administrativo. Para atuar como voluntário é

necessário participar de um curso de formação, para conhecer a metodologia e

desenvolver aptidões para exercer o trabalho com eficácia e espírito comunitário.

10 – O Centro de Reintegração Social – CRS:

O Centro de Reintegração Social oferece ao recuperando a oportunidade de

cumprir a pena próximo de seu núcleo afetivo – família, amigos e parentes. Além

disso, facilita a formação de mão de obra especializada, favorecendo a reintegração

social.

11 – Mérito:

No método Apac, o mérito – conjunto de todas as tarefas exercidas, bem como as
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advertências, os elogios, as saídas, etc – é o referencial do recuperando. Não basta

que ele seja obediente às normas disciplinares. É necessário que o recuperando

participe ativamente dos trabalhos. A Comissão Técnica de Classificação, composta

por profissionais ligados à metodologia, classifica o recuperando quanto à

necessidade de receber tratamento individualizado e recomenda, quando possível e

necessário, os exames exigidos para a progressão de regime.

12 – Encontros anuais:

A cada ano realiza-se um encontro, denominado Jornada de Libertação com Cristo,

estruturado em palestras – misto de valorização humana e religião –, meditações e

testemunhos dos participantes, cujo objetivo é provocar no recuperando a adoção de

uma nova filosofia de vida, como resultado de quatro dias de reflexão e interiorização

de valores.

5.4.1 – A Apac no Estado

A Apac está presente em 80 comarcas de Minas Gerais, abrangendo 271

Municípios. Há 24 em funcionamento sem a presença de policiais e agentes

penitenciários. Estão em construção 44, sendo 11 com recursos estaduais.

Atualmente, cerca de 1.200 recuperandos cumprem pena nas Apacs.

A Lei nº 15.299, de 2004, estabelece normas para a realização de convênio entre o

Estado e as Associações de Proteção e Assistência aos Condenados. Conforme a lei,

o Poder Executivo poderá firmar convênio com as Apacs para a administração de

unidades de cumprimento de pena privativa de liberdade no Estado, nos termos do

art. 157 da Lei nº 11.404, de 1994, que contém normas de execução penal.

Com o objetivo de divulgar e incentivar a criação e expansão do método Apac,

como alternativa de humanização do sistema prisional do Estado, o Tribunal de

Justiça lançou, em dezembro de 2001, o projeto Novos Rumos na Execução Penal. O

projeto orienta as comarcas e Municípios interessados em implantar e desenvolver o

modelo Apac como medida de defesa social, já que o índice de recuperação dos

condenados passa de 90%, ao passo que o sistema penitenciário tradicional,

gastando três vezes mais, apresenta um índice de apenas 15% de reintegração dos

egressos.

Regulamentado pela Resolução nº 433/2004, do Tribunal de Justiça, o projeto visa
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sensibilizar e mobilizar os segmentos sociais interessados em implantar e

desenvolver a metodologia Apac, por meio de uma comunicação que promova o

sentimento de corresponsabilidade da comunidade na recuperação dos condenados.

As estratégias de divulgação consistem em realização de audiências públicas,

seminários de estudos sobre o método na comarca interessada e outros eventos em

parceria com a FBAC, bem como a organização de comitivas para conhecer a

experiência vitoriosa da Apac de Itaúna e de outras que já funcionam com modelo

semelhante.

O Projeto Novos Rumos na Execução Penal é coordenado pela Assessoria da

Presidência do TJMG para Assuntos Penitenciários e de Execução Penal no Estado,

sob a supervisão do Desembargador Joaquim Alves de Andrade. O Centro de Apoio

Operacional ao Terceiro Setor do Ministério Público Estadual, por meio de seu

coordenador, também colabora com o projeto.

A Apac de Itaúna

Pioneiro em Minas Gerais, o Centro de Proteção e Assistência aos Condenados de

Itaúna – Apac-Itaúna – foi instituído em 1986, seguindo o mesmo caminho trilhado

pela primeira Apac no Brasil, fundada no início dos anos 1970, em São José dos

Campos: da militância na Pastoral Penitenciária à formalização de uma entidade

juridicamente organizada, portadora de uma metodologia própria para a recuperação

dos sentenciados.

A Apac de Itaúna atualmente administra duas unidades prisionais – feminina e

masculina –, totalizando 150 recuperandos, mantidos em alojamentos separados de

acordo com os respectivos regimes de execução penal – fechado, semiaberto e

aberto. A instituição tornou-se referência nacional e internacional no que se refere à

recuperação dos sentenciados. Apresenta índice de reincidência inferior a 10%,

enquanto a média nacional de reincidência no sistema comum é de mais de 80%.

Além disso, o custo mensal “per capita” é de 1,5 salário mínimo, ao passo que o custo

mensal por pessoa no sistema comum chega a 4 salários mínimos. Importa salientar

que na Apac de Itaúna nunca houve rebeliões, mortes ou atos extremos de violência,

e que há mais de dois anos não ocorre nenhuma fuga do regime fechado da

entidade, onde não trabalham agentes penitenciários, policiais civis e policiais
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militares. Convém ressaltar que nenhum funcionário porta armas no estabelecimento.

No que se refere ao acesso à educação, são oferecidos aos recuperandos o ensino

fundamental e o telecurso de 1º e 2º graus. São ministrados também cursos

profissionalizantes de pedreiro e de pintor, em parceria com o Serviço Nacional de

Aprendizagem Industrial – Senai. Atualmente, há dois sentenciados frequentando

cursos universitários. Além de oferecer assistência médica, odontológica, psicológica

e jurídica aos sentenciados, a Apac de Itaúna conta com barbearia, fábrica de velas,

horta, fábrica de blocos, marcenaria, fábrica de pipas e de sandálias, cozinha, além

de desenvolver atividades de tapeçaria, jardinagem e artesanato.

5.5 – O Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário – PAI-PJ

O Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário – PAI-PJ – é uma iniciativa

pioneira do Tribunal de Justiça de Minas Gerais – TJMG – que acolhe o paciente

portador de sofrimento mental ao qual tenha sido imputada a prática de algum ilícito

penal. A intervenção do PAI-PJ junto aos pacientes que cometeram atos infracionais

é determinada por Juízes das varas criminais, que, auxiliados por equipes

multidisciplinares do programa, definem a medida judicial mais adequada a ser

aplicada, no intuito de conjugar tratamento, responsabilidade e inserção social.

A criação do PAI-PJ ocorreu em março de 2000, como projeto piloto do Tribunal de

Justiça. Em dezembro de 2001, foi transformado em programa, por meio da Portaria

Conjunta nº 25/2001. Em julho de 2002, foi inaugurada em Belo Horizonte a Casa

PAI-PJ, resultado de parcerias com a sociedade civil, notadamente profissionais

universitários, e órgãos públicos, o que possibilitou a ampliação do campo de

assistência ao paciente judiciário.

As ações do programa abrangem o acompanhamento dos autos dos processos

judiciais em que ocorram incidentes característicos de supressão de discernimento

indicativos de algum grau de sofrimento mental, entrevistas com o paciente e seus

familiares e discussão com a rede pública de saúde mental, o que possibilita traçar

um projeto clínico para cada caso e verificar as condições de acolhimento da pessoa

pela sociedade.

O PAI-PJ acolhe também casos de pessoas já sentenciadas com medida de

segurança, em que o estudo particularizado do caso auxilia na modulação da medida,
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visando promover a reinserção social do sentenciado, por meio de tratamento

psicológico e intervenção de assistência social junto aos familiares do paciente.

Entre outras ações do programa, são realizados encontros com grupos familiares,

atividades de coral com os pacientes e atividades externas, como viagens

intermunicipais para atenção a casos no interior do Estado, visitas a estabelecimentos

prisionais e visitas domiciliares. O PAI-PJ tem como parceiros a Secretaria de Defesa

Social, as Secretarias de Saúde do Estado e do Município de Belo Horizonte, a

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais – Fhemig –, a Escola Brasileira de

Psicanálise, o Fórum Mineiro de Saúde Mental e o Centro Universitário Newton Paiva,

entre outros.

O programa é composto por equipes multidisciplinares, em que atuam profissionais

de psicologia, direito e serviço social e estagiários das respectivas áreas, com o apoio

do setor administrativo. O PAI-PJ conta com uma coordenação-geral (coordenadores

clínicos e administrativos); um setor de psicologia (psicólogos de carreira do TJMG e

acompanhantes terapêuticos, que são os estagiários de psicologia); um setor jurídico

(técnicos bacharéis em direito, oficiais de apoio e oficiais judiciários, todos servidores

de carreira do TJMG); um setor de serviço social (assistentes sociais de carreira do

TJMG) e um setor administrativo (recepcionistas, seguranças, copeiras, auxiliares de

limpeza e motoristas).

Segundo levantamento estatístico do TJMG, datado de junho de 2009, o PAI-PJ

acolheu 755 casos desde sua implantação. Desse total, 489 pacientes foram

reinseridos socialmente e tiveram os processos encerrados. Atualmente, há 266

casos sob acompanhamento da equipe multidisciplinar do programa, dos quais 210

são de pacientes desinternados, que se encontram em tratamento em instituições

substitutivas ao manicômio: essas pessoas moram com a família ou em residências

terapêuticas no Município de Belo Horizonte.

Ao total de 755 casos correspondem 1.032 processos, em que os pacientes figuram

como agentes de ilícitos penais. Dos 1.032 processos, 655 já foram extintos. Com o

acompanhamento multidisciplinar do PAI-PJ, a média de permanência no programa é

de cinco anos, fim dos quais a cessação de periculosidade é atestada pelos peritos,

em função da reinserção social do paciente.
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O Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário vem ganhando destaque

nacional, tornando-se modelo e fornecendo bases para projetos semelhantes

desenvolvidos pelo Ministério da Saúde, como o Programa de Atenção Integral ao

Louco Infrator – PAI-LI. Além disso, a Coordenação do PAI-PJ foi convidada a

compor a comissão nacional que irá revisar e modificar a Lei de Execução Penal, nos

artigos que tratam da medida de segurança.

O índice de reincidência do infrator com sofrimento mental acolhido pelo programa

é muito baixo e nenhum dos pacientes sentenciados pela prática de crime violento

voltou a cometer esse tipo de crime. Os resultados alcançados pelo PAI-PJ têm

grande alcance social na reinserção do portador de sofrimento mental na sociedade,

auxiliando a desmistificar nossos padrões culturais acerca da doença mental e da

periculosidade da pessoa a que tenha sido imputado o cometimento de ato

infracional.

Em 17/7/2009, Barbacena, na Zona da Mata, tornou-se a primeira cidade do interior

de Minas a receber o Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário, que

atuará nos mesmos moldes do programa desenvolvido na Capital.

5.6 – A atuação do Conselho Nacional de Justiça e os indicadores do Poder

Judiciário de Minas Gerais

As ansiedades e preocupações em relação à ineficácia sistêmica do Poder

Judiciário brasileiro geraram – e continuam gerando – consensos favoráveis a

mudanças profundas nesse Poder. A modificação legislativa mais expressiva nesse

sentido foi veiculada pela Emenda Constitucional nº 45, de 17/11/2004. Dentre as

mudanças trazidas por essa emenda, merece análise especial a previsão do controle

externo da magistratura por meio do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

Tendo sido instalado em 14/6/2005, o CNJ é presidido atualmente pelo Ministro

Gilmar Mendes e é composto por 15 conselheiros, aprovados pelo Senado e

nomeados pelo Presidente da República.

O CNJ funciona no Anexo I do Supremo Tribunal Federal e suas principais

competências estão estabelecidas no art. 103-B da Constituição Federal

(acrescentado pela Emenda Constitucional nº 45): zelar pela autonomia do Poder

Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, expedindo atos
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normativos e recomendações; definir o planejamento estratégico, os planos de metas

e os programas de avaliação institucional do Poder Judiciário; receber reclamações

contra membros ou órgãos do Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares,

serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por

delegação do poder público ou oficializados; julgar processos disciplinares,

assegurada ampla defesa, podendo determinar a remoção, a disponibilidade ou a

aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço, e

aplicar outras sanções administrativas; elaborar e publicar semestralmente relatório

estatístico sobre movimentação processual e outros indicadores pertinentes à

atividade jurisdicional em todo o País.

O CNJ elegeu como uma das suas prioridades, na atual gestão, o tema da

execução penal. Na visão do Presidente Gilmar Mendes, o número de presos no

Brasil poderia ser um terço menor, caso os mais pobres tivessem melhor acesso à

assistência jurídica. Aliás, foi tal declaração que deflagrou a criação desta Comissão

Especial. Nesse sentido, o CNJ tem promovido mutirões carcerários em todas as

unidades da Federação, com o intuito de desafogar o sistema e garantir o direito

constitucional à liberdade dos presos sem assistência jurídica. A título de exemplo, o

mutirão carcerário no Espírito Santo já resultou na liberação de 91 presos, o que

corresponde a quase 1% da população carcerária do Estado. Com um total de 9.788

detentos, o mutirão coordenado pelo Conselho Nacional de Justiça analisou, até o dia

15 de junho deste ano, 888 processos referentes a presos provisórios42.

Além das atividades típicas de normatização, fiscalização, corregedoria e

mobilização, o CNJ tem investido de forma maciça na produção de informações e

indicadores sobre o Judiciário brasileiro. Elegendo a transparência como mecanismo

de controle e avaliação de desempenho do Poder Judiciário, as estatísticas geradas

pelo Conselho têm apresentando um retrato inédito da prestação jurisdicional no

Brasil.

Nesse contexto, merece destaque o programa Justiça Aberta, da Corregedoria

Nacional de Justiça, vinculada ao CNJ. Esse programa objetiva criar uma base de

informações detalhadas dos órgãos do Judiciário, de forma a permitir, além de um

constante acompanhamento dos resultados, a correção de inconsistências e um
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rápido ajuste de estratégias para responder às mudanças.

Os relatórios denominados Justiça em números – variáveis e indicadores do Poder

Judiciário, produzidos anualmente pelo CNJ, tem-se notabilizado pela abrangência do

conteúdo e por possibilitarem análises comparativas do Poder Judiciário nas diversas

unidades da Federação. Por meio dessa ampla base de informações, é possível

avaliar o Poder Judiciário mineiro, comparando-o com o Judiciário dos outros

Estados-membros.

Começando pelo indicador “magistrados da Justiça estadual por 100 mil

habitantes”, observa-se que Minas Gerais possuía, em 2008, 5,0 magistrados para

cada 100 mil habitantes, índice pior que o dos demais Estados da Região Sudeste:

Rio de Janeiro (5,5), São Paulo (5,6) e Espírito Santo (12,9).43 O índice mineiro

revelou-se o sétimo pior do Brasil, conforme gráfico comparativo apresentado no

estudo.

A situação do Estado em comparação com o Brasil melhora um pouco no indicador

“pessoal auxiliar da Justiça estadual por 100 mil habitantes”, mas continua pior que os

demais Estados da Região Sudeste. Minas Gerais possuía, em 2008, 118,9

servidores auxiliares para cada 100 mil habitantes, contra 113,8 de média nacional

das Justiças estaduais. São Paulo (135,9), Espírito Santo (156,2) e Rio de Janeiro

(160,3) apresentaram índices superiores ao do nosso Estado.

É bom que se diga que, conforme alertou o professor Antônio Álvares da Silva no

livro “Reforma do Judiciário”44, um número maior de magistrados não acarretaria

automaticamente mais agilidade do Poder Judiciário. Na verdade, a reforma do

Judiciário deve ser analisada em um contexto mais amplo, abrangendo a

funcionalidade desse Poder. Todavia, não deixa de ser esclarecedora a comparação

nacional dos Poderes Judiciários estaduais que o CNJ está promovendo.

Com relação ao indicador “casos novos por 100 mil habitantes no 1º grau”, Minas

Gerais apresenta a taxa de 4.964 para cada 100 mil habitantes, o que revela um

“índice de litigiosidade” dos mineiros menor que a média nacional (6.461), bem

inferior ao dos Estados do Rio Grande do Sul (14.272) e de São Paulo (11.211),

porém maior que o dos Estados do Rio de Janeiro (4.115) e do Espírito Santo

(3.296).45
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No entanto, a litigiosidade mineira em termos de acionamento da instância de 2º

grau é ligeiramente maior que a média das Justiças estaduais, segundo o estudo do

CNJ. No indicador “casos novos por 100 mil habitantes no 2º grau”, Minas Gerais

apresentou a taxa de 1.064 para cada 100 mil habitantes, contra 983 da média

nacional. No entanto, a litigiosidade do mineiro na 2ª instancia é quase quatro vezes

menor que a dos gaúchos (3.894), campeões nacionais nesse índice.

O indicador relativo ao acionamento dos juizados especiais revela, novamente,

litigiosidade dos mineiros superior à média nacional. A taxa do Estado é de 2.875

casos novos por 100 mil habitantes nos juizados especiais, maior que a de São Paulo

(2.199) e que a média nacional (2.222), equivalente à do Espírito Santo (2.742) e

menor que as taxas do Rio de Janeiro (3.921) e do Rio Grande do Sul (5.218).46

O fato de a litigiosidade mineira ser maior que a média nacional nos juizados

especiais e menor na Justiça comum de 1º grau pode revelar, em pesquisas futuras,

mais aprofundadas, aspectos interessantes da percepção e acionamento, pelos

mineiros, da prestação jurisdicional no Estado.

Um indicador importante apresentado no estudo mede se o número de magistrados

em exercício na Justiça estadual é adequado à demanda por prestação jurisdicional.

Nesse quesito, de acordo com o indicador “casos novos por magistrado no 1º grau”,

quanto menor o índice maior é a possibilidade de a Justiça ser mais célere, na

medida em que será menor o volume de trabalho para cada Juiz. De acordo com o

CNJ, Minas Gerais apresentou, em 2008, a taxa de 1.344 casos novos para cada

magistrado da 1ª instância. É uma taxa ligeiramente menor que a média nacional

(1.424) e melhor que a de São Paulo (2.540). Porém, os Estados do Rio de Janeiro

(1.094) e do Espírito Santo (322) apresentam índices mais favoráveis.

Deve-se frisar que, considerando-se tal índice, cada um dos magistrados mineiros

de 1ª instância, trabalhando os 365 dias do ano, teria que analisar e resolver quase

quatro casos, diariamente, para manter a prestação jurisdicional em dia.

Um outro indicador interessante apresentado pelo estudo é o da “assistência

judiciária gratuita sobre o PIB estadual”. Com um PIB, em 2008, de 261,94 bilhões de

reais, o Estado gastou 13,39 milhões com assistência judiciária gratuita, incluindo

remuneração de defensores dativos, tradutores/intérpretes, peritos e convênios com a
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OAB, que implicaram repasse de verbas do Judiciário. Portanto, Minas Gerais gastou

0,051% da sua riqueza com assistência judiciária gratuita nesse período.

Quando tal gasto é comparado com as despesas públicas totais do Estado – 35,6

bilhões de reais – no mesmo período, verifica-se que Minas gastou 0,038% do seu

orçamento com assistência judiciária gratuita. Infelizmente, foi um dos poucos

Estados que enviaram as informações necessárias à construção desse indicador, o

que impede uma comparação mais criteriosa. Ainda assim, os mineiros gastam mais

de seu orçamento com assistência judiciária gratuita que os Estados do Rio de

Janeiro (0,007%) e do Rio Grande do Sul (0,024%), mas bem menos,

proporcionalmente, que o Mato Grosso do Sul (1,120%).

À guisa de conclusão, pode-se fazer um balanço sintético desses indicadores do

Poder Judiciário em Minas Gerais, nos seguintes termos: Minas Gerais é o Estado da

Região Sudeste com o menor número de magistrados por 100 mil habitantes, apenas

5; o Estado poderia apresentar uma Justiça potencialmente mais célere, ou, em

outras palavras, poderia apresentar um índice de processos novos por magistrado

menor, mas o reduzido número de magistrados inflaciona o número de processos

novos, por ano, que cada magistrado deve analisar, retardando, assim, a prestação

jurisdicional; Minas Gerais gasta pouco de seu orçamento com assistência judiciária

gratuita, cujo público-alvo são exatamente os mais pobres, que, por sua vez, são os

principais “clientes” da execução penal no Estado. Dessa maneira, recai sobre a

Defensoria Pública grande expectativa e responsabilidade quanto ao seu papel na

execução penal.

A recente crise econômica mundial provocou queda significativa da arrecadação

própria estadual e das transferências da União, dificultando a reversão dos problemas

acima listados. Todavia, deve-se considerar que um melhor funcionamento do

Judiciário poderia compensar outros tipos de gastos públicos com a Justiça. Por

exemplo, o custo mensal de cada preso para o Estado é de R$2.300,00. A redução

do número de pessoas presas ilegalmente e/ou desnecessariamente economizaria

recursos significativos do erário estadual. Ademais, a médio prazo, devem ser

consideradas as externalidades positivas – inclusive econômicas – que poderão advir

de um Poder Judiciário mais eficiente e eficaz.
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6 – Trabalhos Realizados

A 1ª Reunião Especial da Comissão foi realizada no dia 19/3/2009, quando foram

eleitos os Deputados João Leite e Vanderlei Miranda para os cargos de Presidente e

Vice-Presidente, respectivamente, e designado o Deputado Durval Ângelo como

relator.

No dia 26/3/2009, foi realizada a 1ª Reunião Ordinária da Comissão, com a

presença dos Deputados João Leite, Durval Ângelo, Vanderlei Miranda e Wander

Borges.

O Deputado Durval Ângelo fez um breve histórico dos fatos que culminaram na

instalação da Comissão. Inicialmente, salientou a preocupação do Legislativo quanto

à questão da execução da pena e a angústia da sociedade em relação ao aumento

da violência. Segundo o parlamentar, a solução dos problemas da execução penal é

fundamental para se enfrentar a questão da violência. Em seguida, citou declaração

do Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual, se

tivessem bons advogados e a execução penal fosse menos burocrática e mais ágil,

um terço dos presos não estariam encarcerados.

O parlamentar defendeu ainda a criação de uma vara única de execuções criminais

para a Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo ele, essa medida agilizaria

a tramitação dos processos de execução penal, garantindo aos presos a concessão

dos benefícios previstos na Lei de Execução Penal, além de facilitar o acesso das

famílias dos detentos e dos advogados aos processos.

No dia 2/4/2009, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da Comissão, com a presença

dos Deputados João Leite, Vanderlei Miranda, Durval Ângelo, Delvito Alves e Wander

Borges. Participaram da reunião Vanessa Fusco Nogueira Simões, Promotora de

Justiça, representando o Procurador-Geral de Justiça do Estado; Estevão Ferreira

Coreto, Defensor Público Federal; Marina Lage Pessoa da Costa, Defensora Pública,

e Cristiano Maia Luz, Defensor Público de Pouso Alegre, representando o Defensor

Público-Geral do Estado; Guilherme Augusto de Faria Soares, Superintendente de

Atendimento ao Preso, representando o Subsecretário de Administração Prisional;

Alexandre Martins da Costa, Diretor de Articulação do Atendimento Jurídico da

Secretaria de Defesa Social; Marlene Alves de Almeida Silva, Ouvidora do Sistema
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Penitenciário de Minas Gerais; Cláudia Edna Calhau de Castro e Andrade,

Coordenadora do Núcleo de Gestão Prisional, representando o Chefe da Polícia Civil;

Marcus Vinícius Cruz, Assessor do Núcleo de Gestão Prisional da Polícia Civil;

Dinacarla Gonzaga Pierniatei, Conselheira e Coordenadora de Direitos Humanos,

representando o Presidente do Conselho Regional de Psicologia; Maria de Lourdes

Oliveira e Silva, Secretária Executiva da Pastoral Carcerária da Igreja Católica; Maria

do Socorro Sanches Brandão, Coordenadora da Pastoral Carcerária da Igreja

Católica; Mônica Felícia Peixoto, representante da Capelania Prisional da Convenção

Batista Mineira; Alexandre José Nogueira, Gerente da Apac de Itaúna, representando

o Presidente da Apac desse Município; Cristian Garrido Higuchi, Juiz da Comarca de

Santa Luzia, representando o Diretor Executivo da Fraternidade Brasileira de

Assistência ao Condenado – FBAC.

A Defensora Pública Marina Lage Pessoa da Costa chamou a atenção para o papel

da Defensoria Pública como principal responsável pela assistência jurídica para os

pobres e apresentou números que evidenciam as deficiências enfrentadas pelo

órgão. Segundo a Defensora, “a grande maioria dos encarcerados não tem condições

de contratar advogado e é destinatário dos serviços prestados pela Defensoria

Pública. Infelizmente, hoje passamos por uma situação de escassez na Defensoria,

não só de recursos financeiros como também de recursos humanos. Dos 1.200

cargos de Defensor, apenas 472 estão providos; 61% das comarcas mineiras não

têm Defensor; 41 comarcas do Estado providas de Defensores Públicos têm o

mesmo número de Defensores e de Juízes; e 75 comarcas mineiras têm Defensores

Públicos, porém em número insuficiente”.

A Defensora Marina Lage informou ainda que em janeiro deste ano foi criado um

grupo estratégico da Defensoria para atuação permanente na execução penal na

Região Metropolitana de Belo Horizonte – RMBH. No entanto, o grupo iniciou os

trabalhos com apenas 4 Defensores para atender 31 comarcas. Foi definido um

cronograma de atuação, por comarca. Já foram objeto de intervenção desse grupo

estratégico Matozinhos e Sabará. Atualmente, a equipe está atuando em Ibirité. A

respeito dessa nova forma de atuação, Marina Lage concluiu: “na Defensoria houve

uma quebra, uma mudança de paradigma, porque estamos saindo do gabinete. (...) A
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realidade é dura, drástica. Temos de estar presentes”.

Outra contribuição importante ao debate foi trazida pelo Sr. Alexandre José

Nogueira, Gerente da Apac de Itaúna, ao discorrer sobre os números mais

importantes sobre esse modelo alternativo de execução penal no Estado.

Segundo ele, a Apac está presente em 80 comarcas de Minas Gerais, abrangendo

271 Municípios. Há 23 em funcionamento sem nenhum tipo de polícia ou agente. Das

80, 44 estão em construção, sendo 11 com recursos estaduais. Para ele, os aspectos

essenciais que viabilizaram o funcionamento da Apac em Itaúna foram, além de muito

trabalho, uma perfeita harmonia entre Juiz, Ministério Público, Polícias Civil e Militar e

Defensoria Pública. Também contribuíram as parcerias com voluntários da sociedade

civil, como o Instituto Minas pela Paz, o Instituto Marista e os empresários da cidade.

O sucesso do modelo, evidenciado desde a CPI do Sistema Carcerário de 1997, pode

ser atestado pelo fato de nunca ter havido na Apac de Itaúna rebeliões, mortes e

nada de grave em termos de agressão física.

Com base nessa experiência exitosa, o Gerente da Apac de Itaúna ponderou que

todos os Municípios mineiros deveriam ter uma Apac coexistindo com presídios ou

cadeias, desde que sejam locais dignos e adequados.

Por fim, o Sr. Alexandre José Nogueira abordou um fenômeno social que vem se

espraiando por todo o Estado: a criminalidade relacionada à dependência do “crack”.

“De acordo com a última estatística, de dezembro, 86% das pessoas que cumpriam

pena eram dependentes de droga. Desses, quase a metade apresentava problemas

relacionados ao “crack”. (...) Antes, a nossa preocupação era apenas com o preso,

com os seus anseios, problemas familiares e dificuldades; hoje temos de abrir os

olhos para esse problema do “crack”. Esses que roubam, presos pelo art. 155, são os

“craqueiros”. (...) As penas são reduzidas, pois se tratam de pequenos furtos. Não

conseguimos atingir essas pessoas, que cumprem pena pelo período de um ano e

pouco ou dois anos, pois, em um instante, estarão no regime aberto. O método não

consegue atingir esses presos, e não conseguimos tempo para trabalhar com essas

pessoas. Deveríamos ter esse tempo.”

A presença, na reunião da Comissão, da Ouvidora do Sistema Penitenciário,

Marlene Alves de Almeida Silva, também foi importante, pois, com a autoridade que o
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cargo lhe confere, manifestou a percepção institucional da Ouvidoria acerca do

quadro caótico que caracteriza a execução penal no Estado. A Ouvidoria tem feito

visitas regulares às unidades prisionais estaduais, com a participação de um

representante do Ministério Público, do Juiz competente da Vara de Execução

Criminal, do Defensor da cidade e de um representante de entidade de defesa dos

direitos humanos. Uma das limitações desse trabalho de fiscalização, segundo a

Ouvidora, é que o órgão tem competência somente para fiscalizar a execução penal

dos condenados, não lhe cabendo o mesmo ofício em relação aos presos provisórios.

“Quando a Secretaria de Defesa Social tem de transferir um preso, por problemas

como motim ou outro, (...) somente nesse período de execução da pena, gasta, em

média, de oito meses a um ano. O preso que estava prestes a obter um benefício de

livramento condicional é imediatamente transferido, mas não conseguimos acionar o

Juiz, pois ele não tem competência para essa decisão. Então, temos de procurar

fazer o levantamento da pena, mas não sabemos onde está a guia de execução. Com

isso, a pessoa fica presa por mais de um ano. Isso acontece muito. Os senhores da

Defensoria sabem disso. Essa foi a nossa preocupação quando sugerimos a criação

de uma VEC única, que abranja toda a região metropolitana.”

Guilherme Augusto de Faria Soares, Superintendente de Atendimento ao Preso,

que representou o Subsecretário de Administração Prisional, discorreu sobre o que a

Secretaria de Defesa Social tem feito para a melhoria da execução penal no Estado.

De 2007 para 2008, houve acréscimo de 36% nas parcerias da Secretaria com a

iniciativa privada para absorção de mão de obra de presos. Como resultado dessas

parcerias, o ano de 2008 foi encerrado com 4.319 presos trabalhando. Atualmente, há

4.400 presos estudando em escolas regulamentares da Secretaria de Educação. Há

ainda uma resolução em tramitação na Secretaria que legitima os movimentos

religiosos nas unidades prisionais, como fator agregador que cada unidade prisional

deve ter. A Constituição da República já o previa como um direito.

Segundo o Superintendente, 83% dos 41 mil presos no Estado estão sem

assistência jurídica por particular. Desses 83%, somente 30% tem efetiva assistência

da Defensoria Pública. O resultado dessa ausência de assistência jurídica são

anacronismos que reforçam a superlotação e o quadro caótico da execução penal. O
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Sr. Guilherme citou exemplos marcantes, entre eles, um que ocorreu no superlotado

presídio de Pouso Alegre, visitado por esta Comissão, e que pode servir de ilustração

para um fato absolutamente comum na execução penal no Estado: uma senhora que

havia roubado R$9,00, estava presa há 128 dias e passou o Natal encarcerada por

causa desse crime de menor potencial ofensivo.

Guilherme Soares trouxe-nos ainda outra constatação importante, que deve ser

levada em conta nas conclusões deste relatório: o consumo de drogas é hoje o

principal fator criminógeno no Estado, sendo o principal produtor e reprodutor dos

internos do sistema prisional. Daí a projeção de termos em Minas Gerais, em 2011,

72 mil presos.

Alexandre Martins da Costa, Diretor de Articulação do Atendimento Jurídico da

Secretaria de Defesa Social, disse que o Poder Executivo conta atualmente com 198

profissionais que prestam assistência jurídica nas unidades prisionais. Segundo ele,

em fevereiro de 2009 foram realizados 9.738 atendimentos jurídicos.

Cláudia Edna Calhau de Castro e Andrade, Coordenadora do Núcleo de Gestão

Prisional, representou o Chefe da Polícia Civil do Estado e relatou que a Polícia Civil

possui sob sua custódia aproximadamente 1.900 presos, distribuídos em 228 cadeias

públicas, sendo 13 na região metropolitana. Lembrou ainda que em Belo Horizonte

não há mais presos sob custódia da Polícia Civil, graças à desativação do 16º

Distrito. O planejamento do governo para que Polícia Civil deixe de exercer atividades

de administração prisional – mediante assunção, pela Subsecretaria de

Administração Prisional, das cadeias públicas sob guarda da Polícia Civil – prevê que

isso ocorra até 2011.

Tendo em visita essa meta, a Secretaria de Defesa Social adotou, segundo a

Coordenadora, algumas estratégias para que a transferência da administração das

cadeias públicas ocorra harmonicamente: distribuiu o que chamam de “kit” incêndio

para todas as cadeias públicas que não possuíam extintores. Além do “kit” incêndio

também é fornecido o “kit” preso, constituído por materiais de higiene pessoal e

uniforme. Ainda segundo Cláudia Andrade, apesar de a Subsecretaria de

Administração Prisional não estar oferecendo assistência técnica jurídica, nas cadeias

públicas estão sendo feitos levantamentos pontuais, para que a Defensoria Pública
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possa traçar o seu programa de atuação.

No dia 16/4/2009, foi realizada a 3ª Reunião Ordinária da Comissão, com a

presença dos Deputados João Leite, Durval Ângelo e Wander Borges, quando foram

aprovados requerimentos diversos.

No dia 23/4/2009, foi realizada a 4ª Reunião Ordinária da Comissão, com a

presença dos Deputados João Leite, Durval Ângelo, Vanderlei Miranda, Delvito Alves

e Wander Borges. Participaram da reunião os Defensores Públicos Marina Lage

Pessoa da Costa e Fabiano Torres Bastos.

A Defensora Pública Marina Lage Pessoa da Costa abordou o dia a dia operacional

da assistência jurídica prestada a presos carentes e questões relacionadas à

liberdade provisória nos casos de crimes considerados de médio potencial ofensivo.

Em face do art. 306, § 1º, do Código de Processo Penal, a Defensoria Pública tem a

prerrogativa de receber a comunicação do flagrante de toda pessoa que não indicar

advogado no momento da prisão, via de regra porque não tem condições de contratar

assistência jurídica particular.

Segundo Marina Lage, nos crimes de médio potencial ofensivo, quando o réu

“carente” tem o direito de ter a pena substituída por prestação de serviço à

comunidade, a Defensoria Pública propõe soluções para o caso que não gerem

privação de liberdade. No entanto, tem-se verificado que muitos dos indeferimentos

de penas alternativas têm sido baseados em questões burocráticas, cuja origem está

relacionada à condição de pobreza dos acusados. A Defensora citou como exemplo

os indeferimentos judiciais baseados na ausência de comprovação de endereço:

muitas vezes, o réu reside em determinado aglomerado ou de aluguel, de favor ou em

alguma invasão, e não pode comprovar seu endereço. Há também casos de

indeferimento devido à falta de comprovação de trabalho por parte dos investigados,

que recorrentemente trabalham na economia informal, exercendo atividades como

auxiliar de pedreiro ou execução de capinas eventuais, e não têm como comprovar

formalmente, por meio de documentação, que desenvolvem atividade lícita. Por

vezes, podem também estar desempregados, já que pertencem a uma classe menos

favorecida.

A justificativa do Poder Judiciário para os indeferimentos refere-se à dificuldade
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para citar o réu para que compareça ao interrogatório quando este não apresenta

comprovação de endereço. Isso ocorre apesar de o STJ já ter jurisprudência pacífica

de que a ausência da comprovação de endereço no momento do pedido da liberdade

provisória não é motivo isoladamente idôneo para o seu indeferimento.

Marina Lage Pessoa da Costa salientou ainda que o custo desses obstáculos

burocráticos ao erário é enorme, e a finalidade da pena se perde com essa questão

burocrática.

Com esse relato, exemplificou-se um dos aspectos mais relevantes a serem

considerados na execução das penas no Estado: o ciclo vicioso de aprisionamento de

pessoas por motivos banais.

No dia 24/4/2009, foi realizada, em Pouso Alegre, a 1ª Reunião Extraordinária da

Comissão, com a presença dos Deputados João Leite, Durval Ângelo, Delvito Alves e

Wander Borges. Participaram da reunião Sérgio Franco de Oliveira Júnior, Juiz de

Direito da Comarca de Pouso Alegre; o Delegado de Polícia Carlos Eduardo Pinto; a

Promotora de Justiça Tereza Cristina Coutinho do Amaral Barroso; os Defensores

Públicos Cristiano Maia Luz e Fabiano Torres Bastos; Alexandre Martins da Costa,

Diretor de Articulação de Atendimento Jurídico da Secretaria de Defesa Social;

Leonardo Brocaneli Fagundes, Superintendente Regional da Subsecretaria de

Administração Prisional; Rômulo Augusto Toledo Mota, Diretor-Geral do Presídio de

Pouso Alegre; Carlos Abel Guersoni Rezende, Vice-Diretor da Faculdade de Direito

do Sul de Minas; Toni Mariosa, Vice-Prefeito de Pouso Alegre; e o Vereador Marcus

Vinicius Teixeira.

Inicialmente, o Deputado Durval Ângelo abordou os objetivos e a composição da

Comissão, tecendo críticas ao modelo prisional brasileiro e mencionando os recentes

pronunciamentos do Ministro Gilmar Mendes, Presidente do Supremo Tribunal

Federal, que avaliou que cerca de um terço dos presos não precisariam estar

encarcerados.

Sérgio Franco de Oliveira Júnior, Juiz da 2ª Vara Criminal e de Execução Penal da

Comarca de Pouso Alegre, denunciou a precariedade do presídio local, que tem

capacidade para 80 presos, mas se encontra superlotado, com 369 recuperandos em

situação desumana. Além disso, reivindicou o apoio do Estado para conclusão da
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instalação do projeto Apac e pediu o apoio da Comissão para que o Tribunal de

Justiça amplie o quadro de pessoal da Vara de Execuções Penais.

Tereza Cristina Coutinho do Amaral Barroso, Promotora de Justiça da Comarca de

Pouso Alegre, observou que o novo presídio, a ser inaugurado no segundo semestre,

já virá defasado, pois sua capacidade é para 300 presos e no momento já são 369 os

recuperandos. A Promotora mencionou ainda a falta de local apropriado para o

cumprimento de medidas socioeducativas, a falta de casas para albergados e,

finalmente, o problema dos atrasos no repasse das verbas para a Apac.

O Deputado João Leite lembrou que, em 1997, por ocasião da CPI do Sistema

Carcerário, a população carcerária em Minas Gerais era de aproximadamente 15 mil

presos, enquanto hoje são cerca de 50 mil, manifestando a preocupação de Minas

estar se tornando um “Estado penitenciário”.

O Defensor Público Cristiano Maia Luz afirmou que o número de condenados em

Pouso Alegre gira em torno de 60% da população carcerária, enquanto os presos

provisórios constituem cerca de 40% do total, sendo este último o grupo de presos

mais problemáticos, por conta das dificuldades para se conseguir a liberdade

provisória, já que os cidadãos mais pobres muitas vezes não dispõem de emprego ou

residência fixa. Lembrando que no ano passado o Estado gastou mais com

advogados dativos do que com Defensores Públicos, Cristiano Maia enfatizou a

necessidade de investimento na Defensoria Pública, para que esta possa trabalhar

plenamente, gerando benefícios para a sociedade.

Carlos Eduardo Pinto, Delegado Regional, relatou que sua maior preocupação é

com relação às mulheres, já que Pouso Alegre e demais cidades da região não

dispõem de celas adequadas para mulheres; mesmo assim, há 27 mulheres

encarceradas.

Alexandre Martins da Costa, Diretor de Articulação de Atendimento Jurídico da

Secretaria de Defesa Social, apresentou estatísticas que demonstram que, no

Estado, existem no momento 4.706 presos condenados que estão estudando e 4.316

presos trabalhando, tendo sido realizados até agora, neste ano, cerca de 33 mil

atendimentos jurídicos, com previsão de se atingir um total de 110 mil até o fim de

ano, sendo que a população carcerária do Estado totaliza cerca de 32 mil presos,
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entre condenados e provisórios.

Leonardo Brocaneli Fagundes, Superintendente Regional da Subsecretaria de

Administração Prisional, afirmou que o órgão já possui verba federal para a

construção de uma penitenciária com 600 vagas, e sugeriu ao Vice-Prefeito que a

Prefeitura de Pouso Alegre doe um terreno para a construção do novo prédio, o que

minimizaria a superlotação das cadeias no Sul de Minas.

O Vice-Prefeito de Pouso Alegre, Toni Mariosa, ponderou que mais importante que

construir presídios seria construir Apacs, já que o dinheiro gasto para construir um

presídio com 300 vagas seria suficiente para a criação de 1.500 vagas na Apac.

O Defensor Público Fabiano Torres Barros enfatizou a necessidade de

fortalecimento tanto das Apacs quanto da Defensoria Pública.

O Vereador Marcus Vinicius Teixeira, considerando que o condenado é um doente

social, manifestou preocupação com as precárias condições de higiene dos

estabelecimentos penais, que facilitam a proliferação de doenças, entre elas as

sexualmente transmissíveis, o que pode comprometer também a saúde física e

mental dos presos.

No dia 30/4/2009, foi realizada a 5ª Reunião Ordinária da Comissão, que contou

com a presença dos Deputados Durval Ângelo e João Leite e do Defensor Público

Cristiano Moreira Silva.

O Defensor Público explicou que o Grupo de Atuação Estratégica Permanente na

Defesa da População Carcerária – Gaep –, composto por quatro Defensores, foi

criado no início de 2009 com a finalidade de visitar as comarcas da Região

Metropolitana de Belo Horizonte que não possuem uma sede própria da Defensoria

Pública. O Defensor esclareceu que, antes de realizar a visita, é realizado um

levantamento dos processos de todos os presos na comarca, avaliando a situação

carcerária de cada um. Durante a visita, cada preso recebe um atendimento

personalizado em que é explicada a sua situação carcerária, além de ser analisada a

situação da cadeia pública e as condições de saúde de cada um.

Segundo o Defensor, nas visitas realizadas pelo Gaep às cadeias públicas,

constatou-se a existência de um grande número de presos encarcerados de maneira

irregular e outros que poderiam estar aguardando julgamento em liberdade provisória.
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Ele relatou que, nas visitas, os Defensores Públicos procuram tomar as medidas

necessárias para que os presos em situação irregular possam receber a liberdade

provisória e também para encaminhar aqueles que necessitam de atendimento

médico ou precisam entrar em contato com a família. "Já percebemos que, com esse

atendimento personalizado, a ansiedade dos presos tem diminuído um pouco."

Explicou ainda que o objetivo do Gaep é manter um controle do que acontece nas

comarcas que foram visitadas, voltando ao local, se necessário, para novas medidas.

O Defensor e os parlamentares defenderam também uma reestruturação da

Defensoria Pública, de forma a tornar sua capacidade financeira e administrativa

equivalente ao Poder Judicário e ao Ministério Público. O Defensor argumentou que o

órgão, responsável pela defesa da população carente, não possui os mesmos

recursos do Ministério Público, responsável pela acusação, e do Poder Judiciário,

responsável pelo julgamento. "Com certeza, se tivéssemos uma Defensoria Pública

com a mesma estrutura do Ministério Público e do Poder Judiciário, a superlotação

das cadeias poderia ser reduzida."

Segundo Cristiano Moreira, um dos grandes problemas diz respeito ao fato de que

nem todas as comarcas do Estado possuem um Defensor. Segundo ele, a legislação

federal garante que a Defensoria Pública seja avisada sempre que for feita uma

prisão em flagrante, mas essa medida não surte muito efeito nas comarcas que não

contam com um Defensor.

Cristiano Moreira defendeu ainda a aprovação de uma reforma na Lei de

Execuções Penais, para garantir à Defensoria Pública a mesma condição do

Ministério Público, que hoje é um órgão de execução.

No dia 5/5/2009, a Comissão visitou a Vara de Execuções Criminais – VEC – da

Comarca de Ribeirão das Neves, para conhecer as condições de trabalho dos

funcionários e a assistência judiciária prestada aos presos. Estiveram presentes os

Deputados João Leite e Durval Ângelo. Acompanharam a visita a Juíza da VEC,

Simone Andréa Silva, o Coordenador local de Ribeirão das Neves, Defensor Público

Richarles Caetano Rios, o Coordenador de Política Prisional da Defensoria Pública,

Fabiano Torres Bastos, os Defensores Públicos Fábio Eugênio Vieira e Glaydson

Agostinho Pereira, o Diretor de Articulação de Atendimento Jurídico da Secretaria de
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Defesa Social, Alexandre Martins, a Ouvidora do Sistema Penitenciário de Minas

Gerais, Marlene Alves de Almeida Silva, e o Delegado Regional de Ribeirão das

Neves, Hamilton Antônio Figueiredo.

A visita permitiu constatar a precariedade das dependências da VEC de Ribeirão

das Neves. Não há estrutura e espaço físico adequados para atender a demanda dos

trabalhos. Há processos referentes a execução penal empilhados em armários e

sobre as mesas dos funcionários, que trabalham até mesmo em um corredor

improvisado como sala. A VEC conta com uma Juíza e 10 funcionários

administrativos para acompanhar a execução penal de cerca de 4.590 presos, entre

condenados e provisórios.

Há cinco unidades prisionais em Ribeirão das Neves: Penitenciária José Maria

Alkimin, com 949 presos e capacidade para abrigar 1.162; Centro de Apoio Médico e

Pericial, com 88 presos, entre apenados e em cumprimento de medida de segurança,

e capacidade para abrigar 110; Presídio Antônio Dutra Ladeira, com 1.677 presos e

capacidade para abrigar 1.163; Presídio Inspetor José Martinho Drumond, com 1.738

presos e capacidade para abrigar 820; Presídio Feminino José Abranches Gonçalves,

com 138 detentas e capacidade para abrigar 126. A Cadeia Pública de Ribeirão das

Neves encontra-se interditada. As execuções na VEC geram cerca de 13 mil guias

ativas a elas relacionadas. O acúmulo de serviço acarreta atrasos na conclusão de

todas as atividades sob responsabilidade da secretaria da VEC, o que acaba por

retardar a concessão de benefícios a que os presos têm direito, como progressão de

regime e livramento, levando a insatisfações que se manifestam no ambiente das

unidades prisionais.

No que diz respeito aos direitos dos presos, convém destacar outro problema. Em

função de procedimentos adotados pela Subsecretaria de Administração Prisional, a

transferência de presos de uma unidade prisional para outra não é comunicada de

imediato para a VEC e para a Promotoria de Justiça a ela afeta. Esse procedimento

faz com que os processos relativos a presos transferidos permaneçam muito tempo

na comarca de origem, o que atrasa o acompanhamento do cumprimento da pena.

Apesar desse quadro, a Juíza da VEC informou aos parlamentares que o Tribunal

de Justiça tem envidado esforços para resolver os problemas. Segundo ela, foram
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nomeados 10 servidores para trabalhar na VEC, que também conta com a presença

de um Juiz cooperador na Comarca. A Juíza destacou a necessidade urgente de

transferência das instalações da VEC e afirmou que a Secretaria de Defesa Social e o

Tribunal de Justiça já estão tomando as medidas necessárias para a transferência da

Vara para outro prédio. Segundo a Juíza, existe a possibilidade de alugar

provisoriamente um prédio até que um novo fórum para Ribeirão das Neves seja

construído. Essa informação foi ratificada pelo Diretor de Atendimento Jurídico da

Secretaria de Defesa Social, Alexandre Martins. A Ouvidora do Sistema Penitenciário

lembrou que o Secretário de Defesa Social afirmou, em reunião desta Comissão, que

até junho será dada uma solução para o problema das instalações da VEC.

De acordo com o representante da Secretaria de Defesa Social, uma nova unidade

prisional, com capacidade para cerca de 3 mil detentos, será construída em Ribeirão

das Neves, por meio de uma parceria público-privada. Segundo a Promotora de

Justiça Giselle Ribeiro de Oliveira, existe um descompasso entre as ações do

Executivo e do Judiciário. Não há como aumentar a população carcerária sem

adequar a Vara de Execuções Criminais, a Promotoria de Justiça com funções a ela

afetas e a Defensoria Pública da Comarca.

Os parlamentares e as autoridades que acompanharam a visita defenderam a

criação de uma vara única de execuções criminais para a Região Metropolitana de

Belo Horizonte. Conforme o relatado, essa medida agilizaria a tramitação dos

processos de execução penal, garantindo, assim, a concessão dos benefícios

previstos na Lei de Execução Penal aos presos, além de facilitar o acesso das

famílias dos detentos e dos advogados aos processos.

A Promotoria de Justiça da Comarca de Ribeirão das Neves com atribuições junto à

VEC apresenta as mesmas deficiências observadas no Judiciário. Há um acúmulo de

processos em atraso. Importa salientar que, além da análise dos processos relativos

à execução penal, a Promotoria presta atendimento ao público, o que inclui parentes

e advogados dos sentenciados.

Os dois Defensores Públicos que atuam na VEC de Ribeirão das Neves também

denunciaram as precárias condições de trabalho. Além da tarefa de prestar

assistência jurídica aos presos que não têm condições de pagar um advogado
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particular, eles têm que realizar trabalhos administrativos.

No dia 7/5/2009, a Comissão visitou o Comitê Integrado de Política Prisional, da

Secretaria de Defesa Social, com a finalidade de obter informações sobre a

integração dos órgãos relacionados à política prisional do Estado. Na oportunidade, o

Presidente da Comissão, Deputado João Leite, participou de reunião do Comitê, que

semanalmente se encontra para trocar informações, traçar metas e apurar resultados

das ações planejadas para a área.

Durante a reunião, o Presidente da Comissão pôde tomar conhecimento também

dos principais desafios do Estado para equacionar a transferência de presos sob a

guarda da Polícia Civil para as penitenciárias, iniciada em 2003, com as necessárias

melhorias das condições das cadeias públicas ainda existentes no âmbito da Polícia

Civil. De acordo com o Deputado João Leite, "conseguimos muitas informações sobre

como ocorre a movimentação dos presos e sobre o andamento das solicitações de

liberdade feitas pela Defensoria Pública. Com a demora de resposta do Estado, há

solicitações paradas desde fevereiro, o que é preocupante e traz transtornos para o

sistema".

Segundo o Deputado, é importante que se faça ao mesmo tempo um

acompanhamento dos pedidos de liberdade requeridos pela Defensoria Pública em

casos de penas vencidas e dos mandados de prisão ainda em aberto no Estado.

O comitê foi criado pelo governo de Minas em 2008 para buscar alternativas, de

forma integrada, para os problemas relacionados à gestão das unidades carcerárias

do Estado. Apesar da política de transferência de presos das delegacias para as

penitenciárias, ainda há em Minas 215 cadeias remanescentes, que ainda estão no

âmbito da Polícia Civil. O comitê atua para identificar as unidades prisionais em

situação mais precária e que necessitam de obras ou outras melhorias no

atendimento aos presos, definindo também diretrizes e padrões para a transferência.

No dia 12/5/2009, foi realizada a 2ª Reunião Extraordinária da Comissão, com a

presença dos Deputados João Leite, Durval Ângelo e Vanderlei Miranda, quando

foram aprovados requerimentos diversos, dentre eles de prorrogação do prazo de

funcionamento da Comissão por 30 dias.

No dia 14/5/2009, foi realizada a 6ª Reunião Ordinária da Comissão, com a
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presença dos Deputados João Leite, Durval Ângelo, Vanderlei Miranda, Wander

Borges e Delvito Alves. Participaram da reunião o Desembargador Herbert José

Almeida Carneiro, a Defensora Pública Marina Lage Pessoa da Costa e o Defensor

Público Cristiano Moreira Silva

Inicialmente, a Comissão ouviu o Desembargador Herbert Carneiro, recém-

promovido no Tribunal de Justiça de Minas Gerais – TJMG. Antes disso, atuou sete

anos como Juiz na Vara de Execução Penal da Capital. Atualmente, é Vice-

Presidente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, órgão nacional

de execução das penas junto ao Ministério da Justiça, o que o mantém sintonizado

com as questões mais importantes da execução penal em nível nacional. Ademais,

recentemente, o Desembargador passou a integrar uma Comissão de Execução

Penal do Conselho Nacional de Justiça – CNJ –, que visa, no âmbito do Poder

Judiciário, a discutir e buscar soluções para o problema carcerário brasileiro. Com

essas atribuições nacionais, o Desembargador tem participado de várias audiências

públicas e inspecionado estabelecimentos prisionais de várias localidades do Brasil. A

despeito da necessidade imperiosa de melhoria da qualidade do sistema prisional

mineiro, Herbert Carneiro salientou haver situações ainda mais problemáticas em

outros Estados.

O Desembargador relatou a paradigmática visita que o CNJ fez à Penitenciária de

Pedrinhas, em São Luís do Maranhão, com a presença do Ministro Gilmar Mendes.

Nessa visita, foi detectada uma situação de total falta de humanidade no tratamento

dos presos, além da falta de formalização jurídica dos presos perante a Justiça. O

segundo exemplo paradigmático comentado pelo magistrado diz respeito ao

Complexo Penitenciário de Viana, no Espírito Santo, onde são fartamente utilizados

recursos eletrônicos na execução penal: o preso é controlado por um sistema de

segurança de uma rigidez sem igual. Para o Desembargador, ao reduzir

drasticamente o contato interpessoal dos presos, a prisão tornou-se também

desumana. O sistema é seguro, mas totalmente desumano na opinião do magistrado.

Para o Desembargador, essa realidade nacional tem sido desnudada de maneira

muito responsável pelo Ministro Gilmar Mendes, por meio do CNJ.

Segundo Herbert Carneiro, apesar dos problemas existentes, a realidade mineira
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em termos de execução penal é um pouco melhor que a nacional. A título de exemplo

de particularidades positivas do Estado, o Desembargador citou a existência do

Comitê Estratégico de Política Criminal, no âmbito do sistema de defesa social, com a

participação efetiva da Assembleia Legislativa, das polícias, do Ministério Público, da

Defensoria Pública e do Poder Judiciário. Segundo ele, a cada 15 dias é realizada

uma reunião desse Comitê, em que são discutidos os problemas prisionais do

Estado.

Citou ainda como avanços importantes em Minas Gerais as Apacs e o fechamento

de unidades prisionais nacionalmente conhecidas pela superlotação e por terem sido

palco de atrocidades, como, por exemplo, a Delegacia de Furtos e Roubos, que, com

capacidade para 30 internos, abrigava 400 presos quando foi fechada. O

Desembargador classificou a Apac como o modelo de estabelecimento de

recuperação e reintegração social mais eficiente do Brasil.

O magistrado sugeriu que o sistema Apac seja contemplado na Lei de Execução

Penal, dando-se feitura legal a uma situação que se tem tornado um problema: a

Apac é uma entidade de natureza privada. O Tribunal de Justiça repassa-lhe os

recursos, mas a prestação de contas deve ser feita necessariamente por quem

preside e conduz a entidade. É preciso que haja uma vinculação legal, porque o

Estado, que repassa o dinheiro para a manutenção do sistema, exige que as contas

sejam prestadas de maneira adequada, já que depois tem de prestar contas à

Assembleia Legislativa e ao Tribunal de Contas para ter o seu orçamento aprovado.

O magistrado salientou que tem havido certa dificuldade nessa prestação de contas.

Quanto às Centrais de Penas Alternativas – Ceapas –, Herbert Carneiro salientou

que o seu fortalecimento depende de maior interação dos Poderes e participação da

sociedade. Nesse particular, o Desembargador sugeriu que a Assembleia altere a Lei

de Execução Penal, contemplando a estrutura das Centrais. Atualmente, estão em

funcionamento 11 Ceapas no Estado, que não são suficientes para a demanda

existente.

Segundo o Desembargador, atualmente mais de 500 mil cidadãos cumprem penas

alternativas, o que ultrapassa o sistema prisional, que possui, hoje, 450 mil cidadãos

acautelados, representando um déficit de 200 mil vagas no Brasil. Em Minas Gerais,
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segundo o magistrado, existem aproximadamente 45 mil acautelados e o déficit é de

20 mil vagas. Diante desse quadro, disse acreditar que o uso de penas alternativas

deve ser ampliado, sem perder de vista que, em função do déficit de vagas, o Estado

deverá continuar construindo estabelecimentos prisionais para que ocorram os

acautelamentos. Além disso, ponderou que é preciso sensibilizar o Poder Legislativo

federal, pois estão tramitando bons projetos que tratam de penas alternativas.

Outro problema apontado por Herbert Carneiro diz respeito a uma certa

insensibilidade de muitos magistrados na lavratura de sentenças penais, fazendo

considerações genéricas, sem a comprovação adequada, quanto às chamadas

circunstâncias judiciais, por ocasião da dosimetria da pena. Segundo o

Desembargador, “dizer que a culpabilidade do cidadão é intensa não basta. É preciso

dizer que ela é intensa com base em algum argumento”.

Ademais, o Desembargador defendeu maior aporte de recursos na Defensoria

Pública Estadual, para que haja Defensores Públicos dedicados exclusivamente à

ação prisional, conforme já acontece no Rio de Janeiro, onde, segundo o magistrado,

o grupo de execução penal da Defensoria Pública assiste a totalidade dos novos

acautelados pelo sistema prisional em 10 ou 15 dias.

No âmbito do processo penal, o Desembargador defendeu a “virtualização”

completa da Vara de Execução Penal. Recursos como a videoaudiência e o alvará

eletrônico devem ser amplamente disseminados, na opinião do magistrado. Disse ser

favorável, inclusive, ao uso de pulseira eletrônica nos presos. Ademais, defendeu a

adoção de guias eletrônicas na execução penal, pois o modelo atual, baseado em

guias de papel, leva a atrasos burocráticos de vários meses no âmbito do Poder

Judiciário.

Outra questão apontada por Herbert Carneiro diz respeito à falta de perspectiva que

recorrentemente afeta os egressos do sistema penal, o que explica os índices de

reincidência próximos de 95%. Nesse particular, o Desembargador elogiou o Projeto

Regresso, do Governo de Minas Gerais, bem como o exemplo que está sendo dado

pelo STF e pelo CNJ, que estão contratando cidadãos egressos para trabalharem em

atividades de serviços gerais.

Por fim, o Desembargador pediu que fossem registradas propostas do CNJ para a
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área de execução penal: reorganizar administrativamente os tribunais, promovendo-

se realocação de servidores; estabelecer critérios que fundamentem um padrão

mínimo de estrutura de pessoal e tecnologia nas varas; promover a regionalização

das varas de execuções criminais, observando-se sua especialização; sugerir aos

governos estaduais medidas de emergência para dar continuidade às obras de

presídios paralisadas; unificar ou criar sistema nacional de informação de mandados

de prisão; submeter minuta de resolução ao CNJ recomendando a aplicação de

penas alternativas pelo Poder Judiciário; sensibilizar a sociedade a respeito da

situação carcerária; adoção de medidas urgentes por parte do Ministério da Justiça,

para que se promova o imediato recambiamento de presos; fortalecer as Defensorias.

Em 21/5/2009, realizou-se a 7ª Reunião Ordinária da Comissão, com a presença

dos Deputados João Leite, Vanderlei Miranda e Wander Borges. Participaram da

reunião Adilson Geraldo Rocha, Presidente da Comissão de Assuntos Penitenciários

da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB –, Seção Minas Gerais, que discorreu

sobre a experiência da entidade quanto à questão da execução das penas, e Marlene

Alves de Almeida Silva, Ouvidora do Sistema Penitenciário do Estado.

Adilson Rocha reafirmou a obrigação da OAB de fazer a defesa do advogado,

auxiliando-o no seu trabalho e na defesa da sociedade. Nesse contexto, o expositor

abordou os maiores entraves à defesa dos direitos do condenado, enfrentados tanto

pelo advogado particular quanto pelo Defensor Público. Em sua opinião, a execução

penal é negligenciada: “um descaso com o preso, descaso no sentido de dar a ele um

tratamento digno, humano, legal, que é o que determina a Lei de Execução Penal

Federal, de 1984”. O preso, ao perder o direito à liberdade, não perde também a

dignidade.

Em sua análise, o Conselheiro da OAB apontou obstáculos a uma execução penal

adequada no Estado. A ausência de visitas do Juiz de Execução, do Ministério

Público e da Defensoria Pública é um problema histórico, que traduz a ausência do

Estado na execução penal, deixando o custodiado ao sabor de ilegalidades.

“Nacionalmente se despreza o preso, nacionalmente sequer existe a preocupação de

olhar se há alguma causa de extinção da punibilidade daquele cidadão que está

preso.”
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O advogado não é visto como parceiro e sim, muitas vezes, como inimigo do

sistema, alguém que luta para liberar um preso que pode gerar transtorno social,

quando “quem gera transtorno social é o próprio Estado, que não ressocializa, que

faz daquele cidadão um criminoso pior do que era quando entrou na prisão”. Nessa

direção, deparamo-nos com outro grave problema para a execução: a reincidência

criminal. “Essa é uma porta de entrada enorme, talvez a maior, para o mundo do

crime.” Das pessoas em privação de liberdade, 70% retornarão ao sistema prisional.

O sistema se retroalimenta e há uma projeção, “segundo o Igesp, de termos em 2011,

cerca de 70 mil presos” no Estado, em decorrência de prática criminosa reincidente,

em que a violência e a crueldade são muito maiores.

De acordo com Adilson Rocha, outro problema fomentador da superlotação

carcerária, com reflexos na execução penal, é a grande facilidade de condenar, que

decorre da presença constante do representante do Ministério Público ao lado do

Juiz, enquanto o Defensor Público ou o advogado ocupa uma mesa comum: gera-se

“uma situação permissiva, que pesa favoravelmente para o acusador em detrimento

do defensor (...); o peso do argumento do acusador é sempre muito maior que o do

defensor, ainda mais quando este é o Defensor Público, que terá enormes

dificuldades, em razão da quantidade de processos que tem e das dificuldades

próprias do seu trabalho, como ter de correr atrás do preso e da sua família (...). Na

justiça comum estadual, há, sim, diferença no tratamento dispensado ao

representante do Ministério Público e ao Defensor Público”.

Por outro lado, “em situações em que há um advogado particular, existe o embate,

que não é comum naquele ambiente, e já não vai ser mais aceita aquela situação

ligeira, aquela composição, aquela facilidade que sempre existe para condenar (...),

uma formação antecipada de culpa, que veda o trabalho do Defensor”. Agrega-se a

essa situação o fato de que a diferença salarial entre Defensores Públicos e membros

do Ministério Público é imensa. “Quando é para condenar, paga-se bem, quando é

para defender o cidadão, paga-se mal. Precisamos de mais Defensores Públicos e de

uma maior valorização deles, porque a maioria das pessoas que estão em conflito

com a lei são pobres.” Já que se vai punir, deve-se garantir um Defensor Público com

competência técnica e disponibilidade, diferenciais exigidos pela esfera penal, uma
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vez que o Defensor, “além de ter de dar atenção àquele preso, tem milhares de

processos para cuidar. O Defensor não terá um tempo liberado, única e

exclusivamente, para aquele preso. (...) Esse tipo de preso demanda atenção o

tempo todo. O tempo todo, precisamos pensar em como coletar documentos e

informações que ajudem a liberar aquele preso. O Defensor Público não tem a menor

condição de fazer esse tipo de trabalho”.

Segundo o expositor, se o Estado dotar a Defensoria Pública das condições

necessárias à defesa, com equiparação de vencimentos ao Ministério Público, haverá

reflexos sensíveis na diminuição do número de prisões ilegais. Existe divergência em

relação ao percentual de pessoas presas ilegalmente: “o Ministro Gilmar Mendes

falou que são 30%, já o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária –

CNPCP –, 70%. Estão aí incluídos os presos provisórios. É muito comum no Brasil

uma pessoa ficar presa por anos em razão de uma prisão provisória, ou seja, quando

não há uma sentença penal condenatória transitada em julgado”.

“Um grande problema que temos hoje é a falta de advogado para o preso. E é

verdade que muitos advogados o abandonam após a condenação definitiva, não

porque querem, mas em razão da dificuldade de se trabalhar na execução penal. A

execução penal é completamente diferente da advocacia criminal.”

Segundo Adilson Rocha, o Defensor Público não é treinado para trabalhar no

sistema prisional. Não faz concurso para isso e não será lotado e obrigado a

permanecer dentro do estabelecimento prisional. “Preso não quer saber de psicólogo,

médico, psiquiatra (...), ele quer saber é de advogado, ele precisa é dele.”

Por outro lado, a imensa maioria dos Municípios não dispõe de uma vara

especializada de execução penal, gerando enorme sobrecarga de trabalho para os

magistrados; os presos cumprem pena nas cadeias locais, sem condições para tal,

misturando-se condenados do regime fechado, aberto e semiaberto. “A Polícia Civil

não consegue se livrar dos 13 mil presos das delegacias do Estado.”

Há, também, imensa dificuldade para acessar os processos. “O advogado vai duas,

três vezes, passa a ir uma vez ao mês, não encontra o processo e desiste. Além

disso, quando da transferência do preso o processo deve acompanhá-lo, e alguns

presos são transferidos várias vezes; então, o advogado não localiza o processo. São
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dias de sofrimento, a família cobrando, não se encontra o processo. Isso causa

grande prejuízo ao preso.”

Outro problema é o lugar em que está o preso. “Hoje, o preso pode ser transferido

de um lugar para outro, independentemente de autorização do Juiz. A lei autoriza que

o Estado, o Executivo, transfira o preso para qualquer unidade prisional localizada no

Estado, independentemente de autorização do Juiz, no interesse do Estado

Executivo, que é o que executa a pena, apesar de ser o Juiz quem manda. Somente

depois ele comunica ao Juiz o lugar para o qual o preso foi transferido.”

O expositor, entre as soluções que apontou, foi enfático em relação à necessidade

de reestruturação da Defensoria Pública, principalmente a equiparação salarial com

os membros do Ministério Público, de forma a dotá-la de todas as condições

necessárias à defesa do acusado.

No dia 26/5/2009, a Comissão visitou a Vara de Execuções Criminais – VEC – da

Comarca de Belo Horizonte. Estiveram presentes os Deputados João Leite, Vanderlei

Miranda e Durval Ângelo. Acompanharam a visita o Juiz da Vara de Execuções

Criminais, Guilherme de Azeredo Passos, o Promotor de Justiça Marco Antônio

Picone Soares, a Defensora Pública Miriam Aguiar Almada e a Ouvidora do Sistema

Penitenciário de Minas Gerais, Marlene Alves de Almeida Silva.

A visita permitiu constatar o acúmulo de processos, o que acaba por retardar a

concessão de benefícios a que os presos têm direito, como progressão de regime e

livramento, levando a insatisfações que se manifestam no ambiente das unidades

prisionais. Há cerca de 29 mil execuções ativas nessa vara, que correspondem a 34

mil guias a elas relacionadas. A VEC conta com um Juiz interino, apoiado por 34

funcionários administrativos, 2 psicólogos, 2 assistentes sociais e 9 estagiários. Um

Promotor de Justiça e três Defensores Públicos atuam no acompanhamento dos

processos dos detentos da Capital. Os funcionários da secretaria da VEC, além da

preparação e do cadastramento dos processos, incumbem-se do atendimento ao

público, em consulta ao sistema informatizado do Tribunal de Justiça (Siscon).

Há cinco unidades prisionais em Belo Horizonte: Casa do Albergado Presidente

João Pessoa, Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto, Centro de

Remanejamento do Sistema Prisional de Belo Horizonte, Centro de Remanejamento
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do Sistema Prisional da Lagoinha e Centro de Remanejamento do Sistema Prisional

Centro-Sul. Os sentenciados em Belo Horizonte cumprem pena em diversos

estabelecimentos prisionais do Estado. No que diz respeito aos direitos dos detentos,

convém destacar o problema da transferência dos presos. Em função de

procedimentos adotados pela Subsecretaria de Administração Prisional, a

transferência de presos de uma unidade prisional para outra não é comunicada de

imediato para a VEC e para a Promotoria de Justiça a ela afeta. Esse procedimento

faz com que os processos relativos a presos transferidos permaneçam muito tempo

na comarca de origem, o que atrasa o acompanhamento do cumprimento da pena.

Durante visita ao Setor de Fiscalização de Penas Substitutivas – Sefips –, que cuida

dos processos de progressão ou regressão de regime durante o período de execução

das penas dos sentenciados, a Comissão acompanhou uma videoaudiência, na qual

foram concedidos benefícios a sete detentos, vindos de diferentes unidades prisionais

da RMBH. Esses detentos foram levados ao Presídio Inspetor José Martinho

Drumond, em Ribeirão das Neves, onde foi instalado um equipamento de

viodeoaudiência, para ouvirem o Juiz Guilherme de Azeredo, que estava na VEC em

Belo Horizonte. Além do Juiz, estavam presentes o Promotor Marco Antônio Picone

Soares e a Defensora Pública Míriam Aguiar Almada.

Nessa audiência, três detentos foram encaminhados para albergues,

estabelecimento prisional destinado à execução da pena privativa de liberdade em

regime aberto, três receberam o benefício de prisão domiciliar e um teve a liberdade

condicional concedida. Os alvarás de soltura foram expedidos pelo Juiz, às

respectivas unidades prisionais, imediatamente após a realização da audiência, por

meio de um sistema informatizado em que se utiliza uma assinatura eletrônica. O

sistema de videoaudiência foi considerado muito eficiente por todas as autoridades

presentes, além de mais econômico, visto que evita o gasto com o deslocamento do

detento até a Capital. Outro ponto positivo é que diminui a possibilidade de fuga do

preso no trajeto do presídio ao fórum na Capital.

Os parlamentares e a Ouvidora do Sistema Penitenciário voltaram a defender a

criação de uma vara única de execuções criminais para a Região Metropolitana de

Belo Horizonte. Já o Promotor Marco Antônio Picone Soares disse considerar a
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proposta inviável, por acreditar que não há estrutura para que a VEC de Belo

Horizonte se ocupe dos processos de outras cidades. O Promotor afirmou que seria

necessário readequar toda a estrutura física e de recursos humanos do Sefips, da

Defensoria Pública e do Judiciário. Afirmou, ainda, que seria mais viável estruturar as

varas das comarcas do Estado.

Apesar do acúmulo de processos e do grande fluxo de pessoas no Sefips, a VEC

de Belo Horizonte apresenta, em comparação com as varas do interior, uma estrutura

física e de recursos humanos mais apropriada para o acompanhamento da execução

das penas. Além disso, a realização de videoaudiências representa um avanço, pois

permite a concessão de benefícios de progressão de pena de forma rápida e

econômica. A adoção dessa prática em maior escala poderia resolver a maioria dos

casos referentes à concessão de direitos de progressão de pena. A tecnologia, por

enquanto, é adotada apenas na Capital e na Comarca de Uberaba.

No dia 28/5/2009, a Comissão visitou a Vara de Execuções Criminais da Comarca

de Montes Claros. Estiveram presentes os Deputados João Leite, Durval Ângelo,

Wander Borges e Gil Pereira. Além dos Deputados, participaram da visita a Ouvidora

do Sistema Penitenciário de Minas Gerais, Marlene Alves de Almeida Silva, e o

representante da Diretoria de Articulação do Atendimento Jurídico e Apoio

Operacional da Secretaria de Defesa Social, Alexandre Martins da Costa. Os

visitantes foram recebidos pelo Juiz da Vara de Execuções Criminais, Isaías Caldeira

Veloso.

Os principais problemas verificados na VEC de Montes Claros foram a falta de

funcionários e a acumulação, pelo Juiz Isaías Caldeira Veloso, da responsabilidade

pela Vara de Execuções Criminais e pelo Tribunal do Júri. Atualmente, existem 1.700

processos na VEC e 1.300 processos no Tribunal do Júri. A VEC conta com um Juiz

efetivo, apoiado por um escrivão e cinco servidores. De acordo com o Juiz, seriam

necessários pelo menos mais quatro servidores para dar mais agilidade ao trabalho.

A estrutura atual da VEC se mostra insuficiente para a grande demanda de ações

em tramitação no local, o que vem retardando a prestação jurisdicional na Comarca.

Uma das consequências desse impasse é um provável sentimento de impunidade,

por parte da população da comarca, quanto aos crimes contra a vida.
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A VEC acompanha a execução penal em dois estabelecimentos: o presídio de

Montes Claros e o Centro de Remanejamento de Segurança Prisional – Ceresp –,

que contam, respectivamente, com 569 presos (capacidade para 592) e 218 presos

(capacidade para 260). O excesso de processos retarda a decisão do Juiz sobre os

pedidos de progressão de regime, remição de penas e saídas temporárias. Outro

problema constatado foi que muitos presos que são liberados pela Justiça não têm

recursos para retornar às cidades de origem.

Logo após a visita à VEC de Montes Claros, foi realizada audiência pública desta

Comissão (8ª Reunião Ordinária) na Câmara Municipal daquele Município. Além dos

Deputados, do Juiz e dos convidados já citados, participaram da audiência pública o

Defensor Público Wesley Soares Caldeira, o Promotor de Justiça Henry Wagner

Vasconcelos, o Prefeito de Montes Claros, Luiz Tadeu Leite, a Vice-Presidente da

Câmara Municipal, Rita Vieira, o Pastor Sílvio Cerqueira Alves e o representante da

OAB, Erick Rodrigues da Silva.

A separação da estrutura da Vara de Execuções Criminais e do Tribunal do Júri de

Montes Claros, a designação de mais Defensores Públicos e servidores para

trabalhar no Judiciário e a mudança no tratamento dos presos foram algumas das

sugestões apresentadas para a melhoria no atendimento aos detentos na Comarca

de Montes Claros. Na audiência, o Prefeito Luiz Tadeu Leite anunciou que já estão

sendo tomadas as medidas necessárias para a doação de um terreno do Município

para a construção de uma Apac.

No dia 29/5/2009, foi realizada, na Câmara Municipal de Governador Valadares, a

3ª Reunião Extraordinária da Comissão, com a presença dos Deputados João Leite,

Durval Ângelo e Wander Borges. Participaram da reunião Paulo César Penido

Coelho, Juiz titular da Vara de Execuções Criminais – VEC – da Comarca de

Governador Valadares; Ingrid Veloso Soares do Val, Promotora de Justiça; Gilvan de

Oliveira Machado e Dimas Tameirão, Defensores Públicos; Marlene Alves de Almeida

Silva, Ouvidora do Sistema Penitenciário; Elisa Costa, Prefeita Municipal de

Governador Valadares; Leonardo Monteiro, Deputado Federal; Dilene Dileu,

Vereadora e Presidente da Câmara Municipal de Governador Valadares; Cida

Pereira, Vereadora e Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara
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Municipal de Governador Valadares; Lierte Júnior, Vereador; Alexandre Martins da

Costa, Diretor de Articulação do Atendimento Jurídico e Apoio Operacional da Seds;

Gilson Magalhães de Campos, da Coordenadoria do Núcleo de Gestão Prisional da

Polícia Civil; Mônica Peixoto, da Capelania Prisional; Patrícia Galdeano, da Comissão

de Assuntos Penitenciários da OAB-MG; Marcelo França, Presidente da Subseção da

OAB-MG de Governador Valadares; Luiz Alves Lopes, Coordenador do Núcleo

Jurídico da Execução Penal da Fadivale; Pastora Débora, Superintendente Distrital

dos Pastores Metodistas dos Vales do Mucuri, Jequitinhonha e Rio Doce; e Alcione

Soares, da associação que reúne amigos e familiares dos presos.

Antes da reunião, a Comissão visitou as dependências da VEC da Comarca de

Governador Valadares. Foi encaminhado relatório escrito do Juiz da VEC, contendo

dados sobre a execução penal na localidade. Existem três unidades prisionais em

Governador Valadares: a Penitenciária Francisco Floriano de Paula, o presídio

regional e a Apac para mulheres, com um total de 720 presos. Há 439 custodiados

em regime fechado, sendo 300 na penitenciária, 126 no presídio e 13 na Apac; no

regime semiaberto há 281 pessoas, 180 na penitenciária, 91 no presídio e 10 na

Apac.

Verificou-se que o serviço na VEC encontra-se regular, mas há carência de

pessoal. O Juiz de Direito e a Promotora de Justiça que atuam na VEC têm realizado

visitas periódicas às unidades prisionais, com o respectivo envio de relatórios ao

Conselho Nacional de Justiça. A Defensoria Pública está estruturada na comarca,

mas também demanda mais pessoal.

Na reunião, foram discutidos aspectos gerais da execução penal no Estado e,

especialmente, peculiaridades da região Leste do Estado. Evidenciando um trabalho

harmônico e cooperativo, os membros do Judiciário e do Ministério Público

enfatizaram a preocupação com uma execução penal eficiente.

O Ministério Público local implementou sistema informatizado de acompanhamento

da execução de penas, apresentado na reunião pela Promotora de Justiça Ingrid

Veloso Soares do Val. Percebendo o potencial da medida para a eficiência de gestão

da execução penal, a Comissão agendou reunião específica, ocorrida em 1º/7/2009,

em Belo Horizonte, para exposição detalhada da experiência.
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Verificou-se que a execução de penas na comarca conta com importante

participação da sociedade, mediante o trabalho de Igrejas, Pastoral Carcerária,

associação que reúne amigos e familiares dos presos, núcleos de apoio jurídico das

faculdades de direito, além do trabalho da Comissão de Direitos Humanos da Câmara

Municipal. Há presos trabalhando e o Estado firmou convênio com a Prefeitura

Municipal de Governador Valadares para incremento dessa atividade.

Entre as questões salientadas pelos participantes, chama a atenção a situação do

presídio regional, que vem operando com número de custodiados superior à sua

capacidade. Outro problema são as precárias condições de acesso à penitenciária. A

condição de trabalho dos servidores do sistema prisional foi também evidenciada: há

demanda por treinamento, equipamentos e segurança em geral no ambiente de

trabalho.

Várias intervenções enfatizaram, também, problemas de gestão na Penitenciária

Francisco Floriano de Paula, que levaram ao afastamento cautelar do diretor da

unidade. Houve explanação das denúncias e muitas manifestações em defesa da

atuação do aludido diretor. Essa matéria foi tratada, no âmbito da Assembleia

Legislativa, pela Comissão de Segurança Pública, que realizou reunião específica,

em Belo Horizonte, para debater a questão.

No dia 1º/6/2009, foi realizada, em Uberlândia, a 4ª Reunião Extraordinária da

Comissão, com a presença dos Deputados João Leite, Durval Ângelo e Tenente

Lúcio. Participaram da reunião o Juiz Luís Eusébio Camuci; o Vereador Hélio Ferraz

de Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de Uberlândia; Adriana Couto Ladeira,

Delegada Adjunta da 16ª Delegacia Regional da Polícia Civil; Alexandre Martins da

Costa, Diretor de Articulação do Atendimento Jurídico da Secretaria de Defesa Social;

Cláudia Edna Calhau de Castro e Andrade, Coordenadora do Núcleo de Gestão

Prisional da Polícia Civil; Marlene Alves de Almeida Silva, Ouvidora do Sistema

Penitenciário do Estado; Zilma Rocha Costa, Presidente da Apac de Uberlândia;

Deiber Magalhães Silva, da 13ª Subseção da OAB; o Defensor Público Bento José de

Morais; e o Cel. Adanil Firmino, Diretor do Presídio Jacy de Assis.

Antes da reunião, a Comissão visitou as dependências da Vara de Execuções

Criminais – VEC – da Comarca de Uberlândia. Na reunião, Luís Eusébio Camuci, Juiz
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titular da VEC, afirmando que os processos em seu cartório estão em dia, encareceu

a necessidade de se reforçar a estrutura da Defensoria Pública, essencial, a seu ver,

para o atendimento das demandas dos presos, e, lembrando que o grau de

reincidência é muito elevado entre os egressos de penitenciárias, encareceu também

a necessidade de apoio ao movimento de criação e instalação das Apacs, que

apresentam índices de reincidência muito inferiores.

O Defensor Público Bento José de Morais relatou a atual diretriz da Defensoria

Pública de Minas Gerais, que prioriza a área da execução criminal, realizando um

trabalho de visita aos presídios e varredura dos processos. Apresentando números

detalhados das providências jurídicas já efetuadas, o Defensor apontou a falta de

água para a higiene pessoal dos presos e a ausência de banho de sol, além da

insuficiente assistência judiciária, prestada por apenas quatro Defensores, como os

maiores problemas, tanto no Presídio Jacy de Assis quanto na Penitenciária Pimenta

da Veiga, enfatizando que “investir na Defensoria é investir no melhoramento do

sistema penitenciário”.

Deiber Magalhães Silva mencionou que a última rebelião ocorrida em Uberlândia foi

em janeiro de 2005 e que, considerando-se que a população de reeducandos no

Município totaliza quase 2 mil pessoas, tal fato demonstra a melhoria das condições

carcerárias, que no entanto ainda estão muito longe do ideal a ser atingido para se

garantir um tratamento digno aos recuperandos.

A Delegada Adriana Couto Ladeira, que há 20 anos trabalha em Uberlândia,

afirmou ter havido um grande progresso, primeiramente, com a construção do

Presídio Jacy de Assis, e, posteriormente, com a implantação da Penitenciária

Pimenta da Veiga; contudo, a situação continua precária no atendimento aos

menores infratores, não havendo local adequado para o recolhimento das jovens

infratoras, nem condições razoáveis para as visitas dos familiares dos presos.

Alexandre Martins da Costa, Diretor de Articulação do Atendimento Jurídico e Apoio

Operacional da Secretaria de Defesa Social, comparou a situação da execução de

penas em Minas Gerais com outros Estados (Rio Grande do Sul e Espírito Santo),

dizendo que, embora longe do ideal, aqui as coisas estão melhores e vão melhorar

ainda mais. O expositor citou como exemplo a atuação dos analistas técnico-jurídicos,
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que, somente em Uberlândia, realizaram mais de 2 mil atendimentos, garantindo que,

ao menos lá, não se aplicaria a fala do Ministro Gilmar Mendes, segundo o qual um

terço dos presos brasileiros estão em situação irregular.

Cláudia Edna Calhau de Castro e Andrade, Coordenadora do Núcleo de Gestão

Prisional da Polícia Civil, expressou a intenção da Secretaria de Defesa Social de

transferir a administração de todas as cadeias para a Suapi, sendo que, na região do

Triângulo Mineiro, tal transferência deverá estar concluída em 2010.

Marlene Alves de Almeida Silva, Ouvidora do Sistema Penitenciário do Estado,

explicou que a Ouvidoria é órgão diretamente ligado ao Gabinete do Governador e

que se destina a atuar como um canal de comunicação, recebendo denúncias, com

garantia de sigilo, de forma a possibilitar o combate à corrupção e aos abusos que

comprometem o sistema. A Ouvidora enfatizou também a necessidade de

fortalecimento da Defensoria Pública, já que “90% dos nossos sentenciados não são

pobres, são miseráveis”.

Zilma Rocha Costa, Presidente da Apac de Uberlândia, apresentou reivindicação

aos Deputados, solicitando-lhes que intervenham junto ao Secretário de Defesa

Social para garantir a ampliação da Apac, que, em Uberlândia, em um universo de

aproximadamente 2 mil presos, presta assistência a apenas 43 sentenciados.

O Cel. Adanil Firmino, Diretor do Presídio Jacy de Assis, relatou que o

estabelecimento penal dispõe de 4 nutricionistas, 17 cozinheiros, 4 médicos, 4

psicólogos, 4 assistentes sociais e 2 dentistas – número não suficiente, mas ao

menos razoável para o atendimento aos presos – e negou a existência do problema

de falta de água, segundo ele resolvido após a escavação de um poço artesiano.

Em 3/6/2009, realizou-se a 5ª Reunião Extraordinária da Comissão, com a

presença dos Deputados João Leite, Vanderlei Miranda, Wander Borges e Antônio

Genaro. A reunião teve por finalidade ouvir o Subsecretário Antidrogas, Cloves

Benevides, sobre a atuação do Estado em relação à dependência química da

população carcerária. Participaram também Gilson Magalhães Campos, do Núcleo de

Gestão Prisional da Polícia Civil, e Mônica Felícia Peixoto, Coordenadora da

Capelania Prisional da Convenção Batista Mineira.

Segundo o Subsecretário, entre comunidades terapêuticas e estruturas de
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atendimento, há 300 serviços que atendem dependentes de álcool e outras drogas,

destinados a homens, mulheres e adolescentes. Quase a totalidade desses serviços

atendem homens, cerca de dez atendem mulheres, e quatro ou cinco atendem

adolescentes. De acordo com Cloves Benevides, “Minas Gerais tem muita dificuldade

para acolher adolescentes, em razão da especificidade do atendimento”.

Do total de serviços, 178 instituições estão mapeadas – tem-se sobre elas

informações precisas sobre dirigente, equipe técnica e infraestrutura – e atendem

5.340 pessoas em processo de internação. Conforme determinado pela legislação,

cada uma dessas instituições pode atender até 30 usuários. Desses 5.340

acolhimentos, 1.335 são oriundos de determinações judiciais e a maioria das pessoas

atendidas tem entre 18 e 45 anos de idade.

Nas comunidades terapêuticas, o tratamento é ministrado por livre aceitação da

pessoa e todas as instituições trabalham com a premissa do atendimento aberto, em

que os indivíduos têm o direito de ir e vir; entretanto, os desligamentos são

imediatamente comunicados ao Juiz.

Entre essas 178 instituições, 27 têm convênio regular com o Estado, que as financia

integralmente, perfazendo um total de 459 internações. “Essas vagas estão em todo o

Estado, em Uberaba, Uberlândia, Norte de Minas e Jequitinhonha.” O custo por

pessoa nessas instituições é de aproximadamente R$700,00, enquanto o custo “per

capita” no sistema fechado é de R$2.300,00. Outras 160 intervenções são de regime

ambulatorial ou de permanência-dia, em que o indivíduo passa o dia na instituição e

retorna para casa à noite.

“A rede real é muito maior que aquela que se financia. Mesmo as instituições que

não têm um financiamento regular recebem encaminhamentos judiciais (...) e

acolhem essas pessoas como se financiadas fossem.”

Outra frente de atendimento está a cargo de cinco entidades em Belo Horizonte,

que por meio de convênio com o Estado abriram 4.050 vagas para atender pessoas

encaminhadas por grupos reflexivos, em decorrência dos avanços proporcionados

pela Lei Federal nº 11.343, de 2006, que diferencia o usuário do traficante. “A lei

incorporou uma nova modalidade de atendimento, os grupos reflexivos: o indivíduo é

obrigado a participar de três meses de discussões sobre o tema, sob orientação de
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profissionais. Essa pactuação é feita pelo Juizado Especial Criminal. Depois desses

três meses, há uma avaliação, em audiência, por múltiplos atores – entidade,

indivíduo, Juiz, Promotor e Defensor Público –, para saber se ele cumpriu aquilo que

estava previsto em sua pena, que era rediscutir sua relação com a droga.”

Outras 1.125 vagas para tratamento de usuários foram abertas nas cidades de

Montes Claros, Ribeirão das Neves, Contagem, Betim, Santa Luzia, Ipatinga,

Uberaba, Uberlândia, Governador Valadares e Juiz de Fora.

No Centro Mineiro de Toxicomania, o índice de acolhimento em razão do uso de

“crack” cresceu, nos últimos anos, mais de 100%, e os usuários dessa droga

passaram a ser a maioria dos que chegam ao serviço. “O ‘crack’, em matéria de

drogas, é o nosso maior problema atualmente.” É a droga da violência, cuja ação

cerebral começa muito rapidamente, aproximadamente 12 segundos, com grande

devastação para o organismo. “É o lixo da estrutura do tráfico, o custo da pedra é

muito menor. (...) Já sabemos que nas fronteiras do Brasil com o Paraguai e com a

Bolívia há uma nova droga chamada ‘paco’, que é um ‘crack’ com maior quantidade

de solventes, portanto com uma capacidade ainda mais nociva.”

Para o Subsecretário, é necessário que se implementem medidas preventivas, que

alcancem a motivação do ilícito, e ações de tratamento dos indivíduos no

cumprimento da pena. Segundo ele, propostas nesse sentido estão sendo

preparadas para apresentação à Subsecretaria de Administração Prisional.

No dia 4/6/2009, foi realizada a 9ª Reunião Ordinária da Comissão, com a presença

dos Deputados João Leite, Durval Ângelo e Fábio Avelar, quando foi aprovado

requerimento de prorrogação do prazo de funcionamento da Comissão por 30 dias.

Participaram da reunião o Desembargador Reynaldo Ximenes Carneiro, 2º-Vice-

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado e Superintendente da Escola Judicial

Desembargador Edésio Fernandes; o Desembargador Herbert José Almeida

Carneiro; Alexandre Martins da Costa, Diretor de Articulação do Atendimento Jurídico

da Secretaria de Defesa Social; Jeime Cristina Alves Faria, Encarregada de

Execuções da Apac de Itaúna; Fernanda Vieira de Oliveira, advogada do Grupo de

Amigos e Familiares de Pessoas em Privação de Liberdade; Fernanda Monteiro,

Soraia Gomes Pedra e Diná Freitas Borges, do Grupo de Amigos e Familiares de
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Pessoas em Privação de Liberdade; Valdeci Antônio Ferreira, Diretor Executivo da

Federação Brasileira de Assistência aos Condenados – FBAC –; Magna Lóis

Rodrigues Mendes, Presidente da Apac de Nova Lima e Vice-Diretora Executiva da

FBAC; Juliana das Mercês Vaz, da Apac de Nova Lima; Giedra Cristina Pinto Moreira,

Defensora Pública da União; Flávio Rocha, Presidente da Apac de Sete Lagoas;

Margareth Rebelo, Diretora Jurídica da Apac de Sete Lagoas; Renata Salazar,

Defensora Pública de Nova Lima; e Mônica Peixoto, representante da Capelania

Prisional.

O Desembargador Reynaldo Ximenes Carneiro, 2º-Vice-Presidente do TJMG e

Superintendente da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, salientou,

inicialmente, a preocupação da Escola e do Conselho Nacional de Justiça quanto à

questão da execução da pena. Afirmou que há varas praticamente inadministráveis.

Segundo o Desembargador, a discussão proporcionada pela Assembleia contribui

para que o Tribunal assuma maior responsabilidade quanto à prestação jurisdicional

relativa à execução penal. Ressaltou, ainda, que as Defensorias Públicas, embora

sejam bem dirigidas, têm número reduzido de profissionais, o que contribui para que

a execução da pena e todo o serviço do Judiciário não se desenvolvam. O

Desembargador citou o exemplo da Apac de Itaúna e ressaltou a contribuição da

Escola, que oferece cursos de formação de profissionais, de gestores que cuidam das

Apacs, e cursos para Juízes. Segundo Reynaldo Ximenes, os cursos para Juízes

oferecidos pela Escola objetivam dar dimensão humana ao exercício da magistratura.

O Desembargador Herbert José Almeida Carneiro defendeu a adoção do método

Apac e citou a Lei nº 15.299, de 2004, que dispõe sobre a realização de convênios

entre o Estado e as Apacs. Afirmou que a dependência dessas instituições em

relação aos repasses de recursos do Estado, por meio de convênios, compromete

sua manutenção. Segundo o Desembargador, para que as Apacs tenham mais

garantias, os recursos deveriam ser previstos em dotação orçamentária. Disse, ainda,

que seria importante propor uma alteração na Lei de Execução Penal do Estado, para

que o método Apac seja uma alternativa de cumprimento da pena privativa de

liberdade no Estado como órgão da execução penal.

O Deputado Durval Ângelo afirmou que essa questão deve ser avaliada, mas
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ressaltou que se deve ter cuidado para não interferir na autonomia das Apacs. Para o

parlamentar, o modelo é eficaz justamente por se tratar de uma iniciativa da

sociedade. Argumentou que a legislação previu o repasse de recursos por meio de

convênios em consonância com o caráter autônomo da entidade, partindo-se do

princípio de que o método Apac vai além de uma ação estatal.

O Desembargador defendeu a criação de varas especializadas de execução de

penas alternativas no Estado, dotadas de equipes multidisciplinares, principalmente

nas grandes cidades. Afirmou que existe uma minuta de resolução do Conselho

Nacional de Justiça com essa recomendação aos Tribunais de Justiça. O sistema de

videoaudiência utilizado na Vara de Execução de Belo Horizonte também foi

destacado pelo Desembargador. Segundo ele, passaram por videoaudiências mais

de 1.500 cidadãos apenados, que não precisaram sair de Ribeirão das Neves, da

Dutra Ladeira ou da Penitenciária José Martins Drumond para saber dos benefícios a

que estavam tendo direito. Afirmou que considera também o alvará eletrônico um

avanço e que o Brasil é pioneiro na utilização destas duas tecnologias: o alvará

eletrônico e a videoaudiência.

O crescimento da população carcerária feminina também foi ressaltado pelo

Desembargador. Segundo ele, “atualmente, há perto de 27 mil mulheres

encarceradas, e 450 mil homens, porém o crescimento do número de mulheres no

cárcere vem triplicando em relação ao número de homens. Enquanto o número de

homens cresce 4% ao ano no sistema penitenciário nacional, o de mulheres cresce

12% ao ano. Provavelmente, até 2012, haverá mais de 50 mil mulheres

encarceradas”. Apontou como avanço a Lei Federal nº 11.942, que alterou a Lei

Federal de Execução Penal, assegurando acompanhamento médico à mulher

encarcerada, principalmente no pré-natal e no pós-parto, extensivo ao recém-nascido,

e construção de berçários e creches nas penitenciárias femininas. Ressaltou que

seria importante que o conteúdo dessa lei, sancionada recentemente, fosse

incorporado à Lei de Execução Penal do Estado.

Outro ponto destacado pelo Desembargador refere-se aos portadores de transtorno

mental incursos em crimes, sujeitos a medida de segurança. Citou a política

antimanicomial adotada no Estado, com os Centros de Referência em Saúde Mental
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– Cersams – e o Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário – PAI-PJ.

Segundo ele, o programa não passa de uma portaria do Tribunal de Justiça, que,

aliás, restringe a ação da equipe multidisciplinar a Belo Horizonte. Defendendo a

institucionalização do PAI-PJ, o Desembargador ressaltou que, por iniciativa do

Tribunal de Justiça e da Assembleia Legislativa, a portaria já deveria ter-se

transformado em lei de responsabilidade social e de resgate da cidadania dessas

pessoas, dando-lhes melhores condições de pagar sua pena.

Valdeci Antônio Ferreira, Diretor Executivo da FBAC, ressaltou que o método Apac

deve ser encarado como alternativa ao sistema prisional tradicional, e que é resultado

da mobilização da sociedade civil organizada. Segundo ele, em Minas Gerais, há 24

Apacs funcionando nos moldes da Apac de Itaúna, ou seja, sem o concurso das

Polícias Militar e Civil ou de Agentes Penitenciários. Afirmou, ainda, que há

aproximadamente 110 Apacs organizadas juridicamente em 11 Estados da

Federação. Dessas, de 30 a 40 Apacs estão em construção, em diversos estágios.

Algumas delas estão sendo construídas com verbas do governo estadual.

Valdeci Ferreira ressaltou que bastaria uma revisão no modelo de convênios entre o

Estado e as Apacs para resolver os problemas, não sendo necessário alterar a Lei de

Execução Penal. Defendeu ainda a construção de unidades prisionais de forma

descentralizada, para que os condenados possam cumprir suas penas em locais mais

próximos de suas cidades e, assim, contar com o apoio de suas famílias.

A Defensora Giedra Cristina Pinto Moreira, da Defensoria Pública da União,

salientou que em visita à Penitenciária Nélson Hungria constatou que várias garantias

básicas previsas na Lei de Execução Penal não são atendidas a contento. Afirmou,

ainda, que está sendo feito um levantamento dos presos que cometeram crimes

federais encarcerados no Estado.

O Diretor de Articulação do Atendimento Jurídico da Secretaria de Defesa Social,

Alexandre Martins da Costa, salientou que a questão da execução das penas no

Estado merece atenção especial dos Poderes constituídos. Citou como exemplo a

aplicação da legislação de tóxicos. Segundo ele, o art. 33 da Lei nº 11.343 possibilita

que os Juízes diminuam a pena do traficante primário ou do acusado primário de um

sexto a dois terços. Ocorre que a maioria dos Juízes não concorda com essa
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proposição legal e a desconsidera. Segundo ele, em uma Comarca do Estado, de 50

sentenças analisadas, 37 diziam respeito a casos em que haveria direito a redução

de pena, mas em nenhum deles foi concedida redução.

Alexandre Martins defendeu a integração dos sistemas de informações sobre os

presos: Siscon e Infopen. Afirmou que informações mais recentes das unidades

prisionais, como novas entradas ou fugas de presos, não constam no Siscon, pelo

fato de esse sistema não estar interligado ao Infopen. Ressaltou ainda que o

programa desenvolvido por Promotores e técnicos de Governador Valadares será

apresentado ao Superintendente do Infopen. O Deputado Durval Ângelo informou que

esse programa pode ser muito útil, já que é possível acompanhar todas as

informações referentes aos processos de execução das penas. Alexandre Martins da

Costa salientou a dificuldade de conseguir um levantamento de pena em diversas

varas de execução do Estado. Afirmou também que para que ocorra a integração

entre Infopen e Siscon é necessário transformar o Siscon em um sistema estadual.

A advogada do Grupo de Amigos e Familiares de Pessoas em Privação de

Liberdade, Fernanda Vieira de Oliveira, relatou as principais queixas trazidas pelos

parentes dos presos ao grupo e denunciou o abuso nas rotinas de revista aos presos

e aos visitantes. Segundo ela, o procedimento a que os presos são submetidos

quando o grupo de intervenção tática revista as celas é “de uma barbaridade única”.

A revista a mulheres parentes dos detentos também foi caracterizada por ela como

“acintosa e violenta” em termos morais, especificamente em mulheres

afrodescendentes, perpetuando os preconceitos de raça e gênero. Denunciou

também problemas relacionados a transferências arbitrárias de presos. Afirmou que

os presos que reivindicam seus direitos são transferidos para presídios distantes do

local onde cumprem pena. Defendeu ainda o direito do preso de cumprir pena perto

da família, tendo em vista que os sentenciados que contam com o apoio familiar

dificilmente reincidem. Outro ponto destacado foi a situação dos detentos que

apresentam sofrimento mental e danos psicológicos. Fernanda Vieira afirmou ser

necessário instituir mecanismos de atenção a esses presos. Salientou, por fim, a

questão da fiscalização do sistema prisional, defendendo a capacitação de agentes

da sociedade civil para fiscalizar os estabelecimentos prisionais.
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A Presidente da Apac de Nova Lima, Magna Lois Rodrigues Mendes, afirmou que a

instituição conta com o envolvimento da comunidade e com o apoio do poder público,

do Judiciário e de empresas. Salientou que a maioria dos recuperandos que cumprem

pena em regime aberto já estão trabalhando em empresas. Quanto aos egressos do

sistema prisional, disse que o Instituto Minas pela Paz, com o Programa Regresso,

está trazendo não só oportunidades de trabalho, mas também a necessidade de

qualificar e elevar o nível de escolaridade dessas pessoas, de forma a garantir

igualdade de oportunidades no mercado de trabalho. Enfatizou, ainda, que o

acompanhamento psicológico é fundamental, não só para o detento, como também

para as famílias.

O Presidente da Apac de Sete Lagoas, Flávio Rocha, salientou que, em oito anos

de convênio, não houve problemas com a prestação de contas para o Estado.

Ressaltou, ainda, a situação da comarca de Sete Lagoas, caracterizada como

“caótica”, no que se refere à falta do regime semiaberto para os presos, levando à

prisão domiciliar.

A Encarregada de Execuções da Apac de Itaúna, Jeime Cristina Alves Faria, disse

que há duas unidades prisionais na Apac no Município – feminina e masculina –,

totalizando 160 detentos e que há um projeto de ampliação para mais 50 vagas na

Apac masculina. Afirmou, ainda, que em Itaúna conseguiu-se aplicar o princípio da

individualização da pena, em que o requisito subjetivo, o mérito do recuperando, é

muito mais relevante que o requisito objetivo, o cumprimento da pena.

No dia 5/6/2009, foi realizada, na Câmara Municipal de Juiz de Fora, a 6ª Reunião

Extraordinária da Comissão, com a presença dos Deputados João Leite, Durval

Ângelo e Wander Borges. Participaram da reunião os Vereadores Antônio Martins,

Júlio Gasparete, Chico Evangelista, Ana Frederico, José Mansueto Fiorilo e José

Sóter de Figueirôa; Amaury de Lima e Souza, Juiz titular da Vara de Execuções

Criminais – VEC – da Comarca de Juiz de Fora; Luciana Ferreira Gagliardi,

Defensora Pública; Antônio Galvão Dias Nascimento, Delegado e Coordenador de

Projetos de Áreas Integradas; Cristiane Maciel de Andrade Leitão, Delegada de

Polícia; Saed Divan, Delegado de Polícia; Rogério de Sousa Rodrigues, Diretor de

Atendimento e Ressocialização do Ceresp local; Geraldo Luiz Dily, Diretor do Hospital
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do Pronto Socorro de Juiz de Fora; Silvana Barbosa, Secretária de Assistência Social

de Juiz de Fora; Alexandre Martins da Costa, Diretor de Articulação do Atendimento

Jurídico e Apoio Operacional da Seds; Cláudia Edna Calhau de Castro e Andrade,

Coordenadora do Núcleo de Gestão Prisional da Polícia Civil; Rodrigo Praxedes

Vieira, Manoel Paixão dos Santos e Elizabeth de Almeida Silva.

Antes da reunião, a Comissão visitou as dependências da VEC da Comarca de Juiz

de Fora. Na reunião, foram apresentados dados gerais da execução penal no Estado

e problemas específicos da região da Mata. Verificou-se que, a par dos crescentes

investimentos públicos no sistema prisional na região, a estrutura de execução de

penas ainda é deficiente, com problemas como carência de pessoal qualificado e de

equipamentos, além de unidades com excesso de presos. A VEC funciona com

elevado volume de trabalho, apontando para a necessidade de mais pessoal. Apesar

disso, registraram-se importantes iniciativas do Juiz responsável, promovendo a

aplicação de penas alternativas e agilizando os procedimentos relativos à execução

penal.

O maior problema da comarca é o Ceresp, concebido para comportar 260

acautelados, com 820 presos, dos quais 270 condenados aguardando vaga no

sistema penitenciário. A questão da custódia de mulheres na Penitenciária Prof.

Ariosvaldo Campos Pires é também relevante, já que são 112 custodiadas, das quais

85% provisoriamente, revelando número acima do previsto para a unidade.

Outra questão, que foi objeto de Comissão Especial da Câmara Municipal de Juiz

de Fora, refere-se ao atendimento dos presos no sistema público de saúde,

especialmente no Hospital do Pronto Socorro. Foi entregue relatório escrito a esta

Comissão, no qual se verifica que o atendimento aos presos tem alterado o

funcionamento ordinário do Hospital.

Na reunião foram ainda expostos problemas relativos ao servidor do sistema

penitenciário, especialmente quanto a condições de trabalho, inclusive equipamentos

e treinamento.

Por fim, foram apresentadas experiências de atendimento em Leopoldina e

Cataguases, com custodiados tendo condições de trabalhar e estudar. Foi, todavia,

levantado o problema da proibição de visita íntima na unidade de Cataguases, o que,
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segundo a expositora, ocorreu por ordem do Ministério Público.

No dia 1º/7/2009, foi realizada a 7ª Reunião Extraordinária da Comissão, que

contou com a presença dos Deputados Durval Ângelo, Djalma Diniz, Carlin Moura e

Lafayette de Andrada e teve por finalidade debater a implementação do sistema

informatizado de acompanhamento da execução criminal dos sentenciados da

Comarca de Governador Valadares. Participaram da reunião Fábio Tavares Ribeiro e

Ingrid Veloso Soares do Val, Promotores de Justiça da Comarca de Governador

Valadares; Ricardo Miranda de Carvalho, Oficial do Ministério Público em Governador

Valadares e revisor do programa FAP; Danilo Marcos de Almeida da Silva Gomes,

Diretor da Penitenciária Francisco Floriano de Paula e programador original do

programa FAP; José Silvério Perdigão de Oliveira, Presidente da Associação Mineira

do Ministério Público – AMMP –; Alexandre Martins da Costa, Diretor de Articulação

do Atendimento Jurídico da Secretaria de Defesa Social; Cristiano Moreira Silva,

Paula Regina Fonte Boa Pinto e Déborah Pincinin Muzzi, Defensores Públicos de

Belo Horizonte; Mônica Peixoto, da Capelania Prisional; e Flávio Lúcio Rocha, da

Fraternidade Brasileira das Apacs.

A Promotora Ingrid Veloso Soares do Val ressaltou que, ao zelar pelo fiel

cumprimento da pena, o Promotor deveria movimentar em ordem cronológica o

processo dos presos que têm benefício concedido. Ocorre que os processos mais

movimentados são aqueles em que há mais petições. Segundo a Promotora, “às

vezes há uma movimentação processual grande em detrimento de uma

movimentação processual mais eficaz daqueles que estão realmente precisando ter o

seu benefício analisado”. A Promotora afirmou que o programa de acompanhamento

de penas FAP é uma alternativa capaz de corrigir essa distorção do sistema penal.

O Promotor Fábio Tavares Ribeiro conduziu a apresentação do programa.

Inicialmente, ressaltou que “quem movimenta a execução penal do País hoje não é o

Juiz, nem o Defensor Público, nem o Promotor, nem o advogado, mas sim a

Secretaria [da Vara de Execuções Criminais]”. Segundo ele, atualmente nenhum

órgão tem um controle eficiente da situação penal de cada detento. O FAP é um

programa que permite o acompanhamento e o agendamento da execução penal, a

partir de um cálculo ágil e antecipado dos prazos em que um preso terá direito a
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progressão de regime ou a liberdade definitiva. De posse da listagem dos presos com

direito a benefícios ou com direito a liberdade, o Promotor pode iniciar o processo

pela ordem de benefício e não pela ordem de quem tem um advogado para elaborar

a petição. O programa agiliza o despacho dos processos e torna desnecessária a

intervenção de um Defensor em casos simples, em que só é necessário calcular com

eficiência o prazo de conclusão da pena. Isso não elimina o papel do Defensor ou do

advogado, apenas reserva à Defensoria Pública questões de maior complexidade.

Fábio Ribeiro afirmou que “o Promotor, de ofício, faria o pedido, que iria à Secretaria.

O Juiz deferiria a juntada dos documentos, porque não temos capacidade de juntá-

los. Se tivéssemos, nós os juntaríamos de uma vez. Então se juntariam a Folha de

Antecedentes Criminais – FAC –, a Certidão de Antecedentes Criminais – CAC – e a

certidão carcerária, percorrendo-se o trajeto Secretaria, Juiz, Secretaria, ordem de

soltura”.

O Promotor ressaltou que o programa, na versão FAP 3, foi utilizado em

Governador Valadares entre 2005 e 2007. A operação foi interrompida neste ano em

decorrência de mudanças na legislação, o que tornou indispensável uma atualização.

A implantação do programa contribuiu para minimizar as rebeliões no Município, pois,

a partir do momento em que o preso fica ciente do dia em que será concedido o

benefício a que faz jus, ocorre um processo de pacificação.

Segundo Fábio Ribeiro, “antes, havia seis benefícios básicos no programa, isto é,

seis variantes básicas: progressão, livramento e cumprimento da pena total,

progressão, livramento e cumprimento da pena remanescente. (...) Agora, há também

progressão para crime comum, para crime hediondo reincidente e para crime

hediondo não reincidente. Surgiram muitas outras hipóteses que não são soma, ou

seja, que não crescem aritmeticamente, e, sim, geometricamente, e, hoje, existem 27

hipóteses básicas para tratar”.

O Promotor afirmou que no FAP 4, para a verificação de progressão de regime,

será possível optar pelo cálculo baseado na pena total ou na remanescente.

Indagado sobre os crimes cometidos antes da edição da Lei nº 11.464, de 2007, no

que se refere ao cálculo dos prazos de um sexto, dois quintos e três quintos, o

Promotor salientou que quando foi criada a Lei dos Crimes Hediondos, surgiu uma
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“figura estranha, chamada de integralmente fechado”, que gerou um ponto de

discórdia no que se refere à progressividade das penas. “Dependendo do Juiz, o

crime hediondo era integralmente fechado ou não, e tinha progressão. E, se tinha

progressão, era de um sexto, que era a progressão normal. Com a alteração da lei, o

crime hediondo tem progressão, mas é uma progressão especial, de dois quintos ou

três quintos.” Fábio Ribeiro citou uma inovação do FAP 4 no que se refere ao

cumprimento efetivo das penas privativas de liberdade. Na versão anterior, havia

prisão e soltura. “Com o FAP 4, há também prisão e soltura, só que há uma diferença

no início de cumprimento de crime hediondo e início de cumprimento de crime

comum.”

O Promotor ressaltou que o FAP está sendo utilizado como programa de execução

penal pelo Ministério Público do Espírito Santo, que está aguardando a versão 4.

Promotores de Tocantins e de Goiás e Juízes de Direito da Bahia também estão

aguardando essa nova versão. Desenvolvido por meio de um convênio entre o

Ministério Público e a Universidade do Vale do Rio Doce – Univale –, em Governador

Valadares, o programa foi distribuído a todos os Promotores de Justiça do Estado

pela Associação Mineira do Ministério Público. Outro aspecto positivo do programa se

refere à questão da superpopulação carcerária. Com base na previsão do número de

presos com direito à liberdade, torna-se possível gerenciar vagas no sistema

prisional.

No que se refere à declaração do Ministro Gilmar Mendes de que 30% dos presos

no Brasil estão com as penas vencidas, o Promotor afirmou que “é um boato, porque,

com todo o respeito ao Ministro, não sei onde ele arrumou esse dado. Pode ser

menos ou até mais. A verdade é que ninguém sabe. Se soubéssemos, já os teríamos

libertado, pois queremos as vagas. (...) 30% a mais de vagas. Seria maravilhoso (...).

Não existem esses dados em lugar nenhum. Isso foi uma estimativa mental, um

palpite. Não estou dizendo que é um dado irreal. Pode até ser mais, muito mais ou

muito menos. E também pode ser que ele tenha acertado. Não sei. O que sei é que

não há estatísticas a esse respeito”.

O Diretor de Articulação do Atendimento Jurídico da Secretaria de Defesa Social,

Alexandre Martins da Costa, ressaltou que o programa FAP é de extrema
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importância, auxiliando não só no atendimento jurídico, mas na própria gestão de

vagas no sistema prisional, e que a Secretaria tem total interesse na sua

implementação. Afirmou, ainda, que tão logo seja implementado, será feito um

cruzamento de dados do programa com as informações do Infopen, programa de

cadastro usado em Minas Gerais, gerido pelo Ministério da Justiça, que armazena

dados administrativos dos presos: entrada, saída, histórico de fugas, etc. “O Ministro

Gilmar usa esse percentual de 30%, mas não se sabe, com dados específicos, a

população carcerária do Brasil. Só agora eles estão terminando o censo carcerário.”

Segundo Alexandre Martins, em Minas Gerais pelo menos 95% das unidades já

usam o Infopen. Portanto, 95% dos presos que entram no sistema estão devidamente

cadastrados e recebem um número. O Diretor destacou que atualmente há uma

informatização razoável do sistema prisional, pelo menos do ponto de vista

administrativo e de gestão de vagas, e que há uma busca pela informatização do

ponto de vista jurídico. O Infopen virá, a partir de agosto, com um módulo de saúde e

de trabalho, um módulo jurídico e um de ensino. Portanto, o prontuário de saúde do

preso e outros tipos de informação serão incluídos no Infopen.

O Defensor Público Cristiano Moreira Silva, do Grupo de Atuação Estratégica

Permanente na Defesa da População Carcerária – Gaep –, da regional Belo

Horizonte, destacou o trabalho da Defensoria nas unidades prisionais. Segundo o

Defensor, no primeiro relatório elaborado pelo Grupo, salientou-se o que o Promotor

Fábio Ribeiro disse a respeito da passagem dos processos pela Secretaria Judicial.

Além disso, foram constatados inúmeros casos de prisões ilegais ou desnecessárias,

que não teriam ocorrido se houvesse uma Defensoria Pública atuante na respectiva

comarca.

Cristiano Silva afirmou que, nas Comarcas de Matozinhos, Sabará e Ibirité, o

Estado gastou R$187.136,00 com prisões desnecessárias, considerando-se como

parâmetro o valor de R$74,00 que o Estado gasta atualmente por dia com um preso.

Salientou ainda que, a esse valor, somam-se R$252.900,00, que corresponde ao total

aproximado das indenizações que o Estado deverá pagar em virtude do

constrangimento ilegal. O Defensor ressaltou que esses dados constam no relatório

elaborado pelo Gaep, denominado “Demonstrativo da Economia de Verba Pública por
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meio do Combate às Prisões Ilegais ou Desnecessárias”. Afirmou também que o

Estado economizará R$1.746.438,00 em face da atuação do Gaep nas três

Comarcas, sendo que R$742.738,00 se referem à economia relativa às pessoas que

não estão mais presas em virtude da atuação do Grupo e R$1.003.700,00 à

economia com indenizações que o Estado não precisará pagar. Portanto, o Estado

economizará, somente nessas três comarcas, R$1.746.438,00, como resultado de

três meses de atuação de quatro Defensores Públicos. Comparativamente, o gasto

do Estado com os salários desses Defensores foi de apenas R$33.900,00 nesse

período.

No dia 9/7/2009, foi realizada a 10ª Reunião Ordinária da Comissão, com a

presença dos Deputados João Leite, Vanderlei Miranda e Wander Borges, quando foi

aprovado requerimento de prorrogação do prazo de funcionamento da Comissão por

30 dias.

No dia 6/8/2009, foi realizada a 11ª Reunião Ordinária da Comissão, com a

presença dos Deputados João Leite, Neider Moreira, Antônio Carlos Arantes, Fábio

Avelar e Adelmo Carneiro Leão. Participaram da reunião os Vereadores José

Mansueto Fiorilo e Wanderson Castelar Gonçalves, da Câmara Municipal de Juiz de

Fora.

A reunião teve como objetivo discutir a ocupação de leitos do Hospital do Pronto

Socorro – HPS – de Juiz de Fora pela população carcerária da localidade, impedindo

o seu funcionamento normal. Trata-se de problema que foi, inicialmente, abordado na

reunião desta Comissão ocorrida em 5/6/2009 na Câmara Municipal de Juiz de Fora,

ocasião em que foi recebido relatório emitido por Comissão Especial do Legislativo

local que tratou do assunto.

Foi relatada pelos Vereadores convidados a situação vivida pelo HPS de Juiz de

Fora. Segundo eles, em média, dos 62 leitos existentes na enfermaria masculina do

Hospital, 30 são rotineiramente ocupados por presos. Esse número representa 20%

dos 150 leitos do Hospital. O resultado tem sido carência de vagas para a população

necessitada, cirurgias suspensas, falta de condições de trabalho, além da

manutenção do preso em situação inconveniente, por vezes incompatível com suas

garantias legais, como a colocação de algemas presas à cama.
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Consoante os depoimentos assinalados, verificou-se que, em inúmeros casos, o

preso está sob alta médica, mas não dispõe de autorização judicial para deixar o

HPS. Grande parte dos leitos estaria sendo usada por toxicômanos, o que subverte a

função do Hospital, que não deveria se prestar a esse tipo de tratamento. Constatou-

se que o número de ordens de internação hospitalar em Juiz de Fora apresenta

percentual acima de média estadual. Há casos de ordem para o cumprimento de

medida de segurança no HPS, com, por exemplo, decisões obrigando a permanência

do preso no Hospital por dois anos.

Há, em Juiz de Fora, o Hospital de Toxicômanos Padre Wilson Valle da Costa, que

atende a todo o Estado. Dos 100 leitos existentes, 25 estão ocupados por detentos de

Juiz de Fora. Dessa forma, o Município, que detém apenas 3,4% da população

carcerária do Estado, ocupa 25% das vagas no referido Hospital. Segundo relatado

pelo Juiz da VEC da Comarca aos Vereadores, é possível a elevação desse número.

Notou-se que o HPS tem feito as vezes de instituição prisional, sem ter condições

para a execução das atividades inerentes a essas instituições.

A Comissão verificou que faltam dados sobre a condição de saúde dos presos e

sobre os critérios para a concessão das ordens de internação. A Comissão se propôs

a contribuir para que a situação de Juiz de Fora, que é única, seja resolvida, com

garantias para o direito do preso à saúde no âmbito da execução penal ou da prisão

temporária, e para o direito da população à saúde pública. Propugnou-se por mais

diálogo entre os três Poderes, no intuito de uma ação harmônica entre os órgãos da

execução penal e os do sistema de saúde.

No dia 13/8/2009, foi realizada a 12ª Reunião Ordinária da Comissão, que contou

com a presença do Deputado João Leite. Participaram da reunião Sandra Margareth

Silvestrini de Souza, Presidente do Sindicato dos Servidores da Justiça de Primeira

Instância do Estado – Serjusmig –, e Luciana de Carvalho Rodrigues, Oficial de Apoio

da Vara de Execuções Penais de Ibirité.

Sandra de Souza relatou as condições em que trabalham os cerca de 15 mil

servidores da Justiça de primeira instância nas 297 comarcas de Minas, apontando

os principais problemas: espaço físico inadequado, falta de equipamentos e,

principalmente, baixo número de servidores para cuidar de muitos processos.
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Segundo ela, o volume de processos criminais é tão grande que, por mais que se

adiante o serviço, os servidores não conseguem dar vazão à demanda. E citou, como

exemplo, a Comarca de Igarapé, que em 2005 tinha 279 processos em andamento e

hoje tem cerca de 3.800. “Esse acúmulo faz com que muitos servidores trabalhem

fora de seu horário normal, aumentando os casos de estresse e de afastamento por

doença, piorando ainda mais o problema.” Ressaltou, ainda, que não há pagamento

de hora-extra no Judiciário mineiro.

A Presidente do Serjusmig abordou também as precárias condições em outras

comarcas, como Ibirité, Montes Claros e Ribeirão das Neves. No fórum de

Coromandel, não há circulação de ar e o cheiro de mofo está por toda parte. Em

Neves, houve um aumento insignificante do espaço interno da secretaria, obra que

não compensou o transtorno causado aos servidores. Segundo Sandra, em algumas

cidades os computadores não podem ser ligados porque a rede elétrica do prédio não

comporta. Em outras, os servidores trabalham assentados sobre pilhas de processos,

porque não cabe uma cadeira na sala.

Luciana de Carvalho Rodrigues, Oficial de Apoio da Vara de Execuções Penais de

Ibirité, argumentou: “não vemos na prática os investimentos em segurança pública

divulgados no Estado”. Segundo ela, na cadeia de sua cidade, que tem capacidade

para 40 presos, há mais de 200, “tratados como animais”. “A comida tem pedra e

cabelo e muitas vezes chega crua”.

No dia 27/8/2009, foi realizada a 13ª Reunião Ordinária da Comissão, com a

presença dos Deputados João Leite, Delvito Alves e Wander Borges, quando foi

aprovado requerimento para suspensão dos trabalhos da Comissão pelo prazo de até

30 dias.

No dia 17/9/2009, foi realizada a 8ª Reunião Extraordinária da Comissão, com a

presença dos Deputados João Leite, Vanderlei Miranda, Durval Ângelo e Wander

Borges, quando, com a aprovação deste relatório final, foram encerrados os trabalhos

da Comissão.

7 – Conclusões, recomendações e apresentação de proposição

Conclusões

Esta Comissão encerra seus trabalhos com conclusões importantes, e em alguns
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casos polêmicas, sobre a execução das penas no Estado, mas que têm como

aspecto positivo a tentativa de se recomendarem ações efetivas, ou seja, que atinjam

o âmago dos problemas enfrentados.

Os trabalhos foram intensos. Foram realizadas diversas visitas e reuniões, inclusive

em várias cidades do interior do Estado. Os trabalhos tiveram a colaboração especial

de representantes do Poder Executivo, do Tribunal de Justiça, da Defensoria Pública,

do Ministério Público, da OAB-MG e de entidades da sociedade civil organizada.

O quadro prisional atual do Estado compreende 46.573 presos acautelados. Desse

universo, não há precisão sobre quantos presos são exclusivamente provisórios e

quantos são sentenciados, o que denota a necessidade de o Estado desenvolver um

banco de dados atualizado e informatizado sobre o assunto.

Até 2011, segundo estimativa da Secretaria de Defesa Social, haverá 76.430

acautelados no sistema prisional do Estado. É um número impressionante, se

considerarmos que, em 2003, havia pouco mais de 23.000 detentos no Estado. Esses

dados revelam como o Poder Executivo será demandado nos próximos anos para a

execução de novas unidades prisionais, sem falar no esforço a ser exigido de toda a

sociedade, haja vista o custo elevado de funcionamento do sistema prisional. Se

consideramos que cada preso custa hoje, para o Estado, cerca de R$2.300,00 por

mês, estaremos em 2011 aportando mais de 2 bilhões de reais anuais do orçamento

estadual apenas no sistema prisional.

Quais são as explicações para esse ritmo acelerado de crescimento da população

prisional? Criminalidade atrelada à urbanização desenfreada e sem planejamento?

Banalização da violência? Para além desses fatores mais amplos que podem ajudar a

entender tal fenômeno, parece-nos que há alguns aspectos mais específicos que

ajudam a explicar o problema. Um dos principais fatores está relacionado à

penalização do tráfico de drogas. A dependência química de drogas, sobretudo do

“crack”, é outra causa importante, uma vez que a dependência leva viciados a

cometerem outros tipos de crime para sustentar o vício. No entanto, há também

disfunções no sistema de justiça criminal que impulsionam a taxa de crescimento da

população prisional, como, por exemplo, as deficiências na assistência jurídica

gratuita.
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Sendo possível dimensionar os problemas em termos de prioridades, chega-se à

conclusão de que o nó górdio a ser desatado é a questão dos presos provisórios do

sistema.

De fato, a questão prisional apresentou uma evolução positiva nos últimos anos. A

gestão da custódia de sentenciados tornou-se mais profissional e centrada com a

criação da Subsecretaria de Administração Prisional, no âmbito da Secretaria de

Defesa Social – Seds –, e da carreira de Agente Penitenciário. Ainda há problemas,

mas os avanços são perceptíveis em relação aos cenários encontrados em outros

trabalhos realizados pela ALMG acerca da questão prisional. Hoje, cada vez menos

policiais civis estaduais estão atuando, em desvio de função, como guardas

penitenciários. O planejamento da Seds para a construção de novas unidades

prisionais está apresentando garantias palpáveis de que será cumprido, de modo que

poderá se concretizar, até 2011, um avanço significativo do número de vagas no

sistema. Além disso, alternativas modernizantes da execução penal, como o

monitoramento eletrônico de sentenciados, estão sendo implementadas pela

Secretaria de Defesa Social. O enfoque na prevenção social da criminalidade, bem

como a criação da Central das Penas Alternativas, pela Seds, também merecem

citação positiva.

Assim, reiteramos, o problema maior parece estar relacionado ao enorme

contingente de presos provisórios que adentram diariamente no sistema. Não se trata

tecnicamente, portanto, de um problema de execução de penas, mas sim de

questões complexas relacionadas ao contato inicial dos suspeitos de crimes com o

sistema de defesa social e de justiça. Vale citar aqui a recomendação do professor da

Universidade de Bolonha, Massimo Pavarini, de que “punir mais só piora e agrava a

insegurança”.47

Nesse aspecto, vislumbramos que a priorização das intervenções deve mudar,

principalmente no que toca à atuação da polícia, da Defensoria Pública estadual, do

Ministério Público e do Poder Judiciário. Existe certo consenso de que parte releva

nte das prisões provisórias no País ocorre de forma arbitrária, seja porque faltam

elementos que configurem a pertinência da prisão cautelar, seja porque a população

pobre do País, maior “cliente” desse tipo de privação de liberdade, não apresenta
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condições de se defender judicialmente. Os números variam, mas todos revelam

elevados percentuais de prisões cautelares injustificadas sob a ótica constitucional. O

Presidente da Corte Constitucional brasileira, Ministro Gilmar Mendes, por exemplo,

disse que um terço dos presos no Brasil poderiam estar em liberdade caso

contassem com assistência jurídica de qualidade.

O problema surge com os conflitos humanos, cada vez mais presentes na

sociedade contemporânea. Além de crimes graves, como homicídio e tráfico de

drogas, muitos dos conflitos que são levados ao sistema de defesa social e de justiça

são de natureza menos grave, como brigas de trânsito ou de vizinhos. Nesse

aspecto, pecamos por insistir em métodos da tradicional justiça retributiva, enquanto

o mundo desenvolvido já está buscando formas restaurativas de resolução de

conflitos, consideradas mais eficientes e eficazes. O ciclo vicioso que leva à prisão

ilegal ou desproporcional de pobres começa quando esses são apenas “suspeitos”. A

ausência de assistência jurídica ocorre desde a investigação policial, permanecendo

durante a fase de instrução do processo. Eventuais abusos policiais ou

irregularidades no inquérito policial sequer são levados a conhecimento judicial. As

prisões “ditas” em flagrante e/ou arbitrárias são um fenômeno generalizado. Segundo

relatório das Nações Unidas sobre a situação carcerária no Brasil, apresentado em

2003, “pessoas de descendência africana ou de grupos marginalizados parecem ser

particularmente afetadas por esse fenômeno”.

Além de ajudar a encher os presídios de pessoas com essa origem social, a

ausência de assistência jurídica traz outro mal pernicioso: desamparados dentro das

cadeias, os presos são alvo fácil de torturas e violência, ora por parte de agentes do

Estado, ora por parte dos próprios custodiados.

Os problemas decorrentes do número excessivo de prisões cautelares se

exacerbam com a ausência da ação estatal por meio da Defensoria Pública. Definida

pela Constituição de 1988 como função essencial da Justiça, a Defensoria Pública no

Estado ainda está precariamente estruturada para tal missão. Deve-se ressaltar que

houve avanços significativos nos últimos anos. No entanto, a atuação da Defensoria

Pública ainda está muito aquém da grande demanda por assistência jurídica gratuita

existente no Estado. Alguns números coletados pela Comissão corroboram essa
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afirmação. Dados do Ministério da Justiça, de 2006, indicavam que 52,4% das

comarcas no Estado não eram atendidas por Defensores Públicos. Informações

atualizadas de 2009, segundo depoimento da Defensora Pública Marina Lage Pessoa

da Costa, indicam que a situação se agravou nos últimos anos, possivelmente devido

à evasão de servidores: atualmente, 61% das comarcas mineiras não têm Defensor

Público.

É possível supor, como muitos dos participantes das atividades da Comissão

enfatizaram, que a ampliação do quadro de Defensores Públicos, ao reduzir o número

de pessoas mantidas ilegalmente ou desnecessariamente nas carceragens estaduais,

acarretará redução proporcional dos gastos com a manutenção dos custodiados. Vale

lembrar que o custo mensal para o Estado de apenas três presos, em Minas Gerais,

equivale à remuneração atual de um Defensor Público.

Ademais, outra questão que explica o excesso de prisões cautelares é que o Poder

Judiciário não tem funcionado de forma eficaz como um “filtro” dessas prisões, devido

ao grande acúmulo de processos. Afinal, o Poder Judiciário é a instância

constitucionalmente adequada para revogar prisões excessivas ou irregulares. Dessa

forma, com o excesso de prisões cautelares, a precariedade de assistência jurídica

aos suspeitos e a confirmação dessas prisões por sentenças judiciais, fecha-se o

ciclo vicioso que alimenta de presos provisórios o sistema prisional estadual.

Embora devam ser ressaltados os avanços do Poder Judiciário mineiro em

experiências exitosas, como as videoaudiências na VEC de Belo Horizonte, as Apacs

e o Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário – PAI-PJ –, permanece o

gargalo relacionado ao baixo número de magistrados e servidores do Judiciário em

relação ao grande volume de processos. Além das questões relacionadas às prisões

provisórias, o excesso de demanda junto ao Judiciário resulta também em prejuízos

na execução penal propriamente dita. Alguns problemas poderão ser minimizados

com a informatização generalizada das Varas de Execução, conforme recomendamos

ao final deste relatório.

Um caso emblemático dos problemas relacionados ao Poder Judiciário foi

encontrado pela Comissão em Montes Claros, onde 1.300 processos estão

aguardando a realização do Tribunal do Júri. Na verdade, esse exemplo retrata em
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cores questões que a pesquisa “Justiça em Números”48, do Conselho Nacional de

Justiça, demonstra com relação aos Poderes Judiciários estaduais. Com base nessa

pesquisa, pode-se fazer um balanço sintético dos indicadores do Poder Judiciário em

Minas Gerais, nos seguintes termos: Minas Gerais é o Estado da Região Sudeste

com o menor número de magistrados por 100 mil habitantes, apenas 5; Minas Gerais

apresentou, em 2008, a taxa de 1.344 casos novos para cada magistrado da 1ª

instância. Deve-se frisar que, considerando-se tal índice, cada um dos magistrados

mineiros de 1ª instância, trabalhando os 365 dias do ano, teria que analisar e resolver

quase quatro casos, diariamente, para manter a prestação jurisdicional em dia; o

Estado poderia apresentar uma Justiça potencialmente mais célere, ou, em outras

palavras, poderia apresentar um índice de processos novos por magistrado menor,

mas o reduzido número de magistrados inflaciona o número de processos novos, por

ano, que cada magistrado deve analisar, retardando, assim, a prestação jurisdicional.

No que concerne à atuação do Ministério Público, pode-se observar que, apesar da

remuneração compatível com o exercício profissional e a qualificação técnica de que

dispõe o corpo de Promotores, sua atuação deixa a desejar no cumprimento de suas

funções institucionais no sistema de justiça criminal. Deixa a desejar, sobremaneira,

no propósito maior de atuação em prol da efetivação da justiça.

É possível constatar que, sob o manto da percepção leiga, a atuação do Ministério

Público vem se cristalizando na direção exclusiva da acusação, quando se sabe que

o propósito maior da atuação dessa instituição é a concretização da justiça.

Constatada a ausência de provas da materialidade e de indícios suficientes de

autoria, portanto pairando dúvida sobre a culpabilidade do acusado, todos os atores

do processo penal estão, por força do devido processo legal constitucional e pelo

exercício ético que guia a administração da justiça, incumbidos de lutar pela

absolvição do réu.

Nesse sentido, é forçoso concluir que a negligência de alguns membros do

Ministério Público em atuar na defesa do cidadão quando inexcusável ela se faz,

aliada à perversa ideologia da defesa social do sistema de justiça criminal, que busca

punir a qualquer preço, é, sim, elemento contribuinte de superlotação carcerária.

Milhares de cidadãos presos no limbo da ilegalidade refletem a hipossuficiência no
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atendimento das garantias constitucionais fundamentais na execução da pena. Esse

quadro dramático poderia ter outra face se o sistema de execução penal, que exige

profundo respeito à dignidade da pessoa humana, fosse melhor “visitado” pelo

Ministério Público, a quem compete atuar como “custos legis”, fiscal da aplicação da

lei.

Entretanto, tal constatação conjuntural não deve levar-nos a esquecer que o

fortalecimento do Ministério Público em nível constitucional representou uma

conquista para a sociedade e para a defesa da ordem democrática. Ademais, esta

Comissão observou situações de atuação sintonizada do Ministério Público com sua

missão constitucional. Merece citação a atuação do órgão em Governador Valadares,

de postura cooperativa com os demais Poderes, o que tornou possível o

desenvolvimento e a implementação de um sistema informatizado de

acompanhamento da execução criminal dos sentenciados daquela comarca, o qual

pode servir de modelo para o Estado.

Recomendações

A partir da análise das informações obtidas ao longo dos trabalhos, esta Comissão

recomenda:

1. Encaminhamento de ofício ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público, à

Defensoria Pública, à Secretaria de Defesa Social e às Polícias Civil e Militar,

recomendando capacitação e treinamento das autoridades e servidores atuantes na

área de justiça criminal e execução penal sobre temas relacionados à utilização de

métodos da justiça restaurativa. Deve-se recomendar ainda que os editais de

concursos públicos de provas e títulos para o preenchimento de cargos nos órgãos

supramencionados conduzam à seleção de pessoas com perfil técnico e psicológico

adequado ao viés multidimensional da justiça restaurativa.

2. Encaminhamento de ofício ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público, à

Defensoria Pública e à Secretaria de Defesa Social, recomendando a intensificação

do uso de medidas alternativas à pena de prisão.

3. Encaminhamento de ofício ao Tribunal de Justiça, à Defensoria Pública, à

Secretaria de Defesa Social e à Secretaria de Planejamento e Gestão, recomendando

a realização regular de concursos públicos para a magistratura e para a Defensoria
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Pública do Estado, de forma a preencher os cargos vagos existentes.

4. Encaminhamento de ofício à Secretaria de Defesa Social e à Secretaria de

Planejamento e Gestão, recomendando a realização regular de concursos públicos

para a admissão de Agentes Penitenciários, de forma a substituir gradativamente os

Agentes que estão trabalhando por contrato administrativo.

5. Encaminhamento de ofício à Defensoria Pública e à Secretaria de Planejamento

e Gestão, recomendando melhorias remuneratórias para os Defensores Públicos

estaduais, de modo a reduzir a evasão desses profissionais.

6. Encaminhamento de ofício ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público, à

Defensoria Pública, à Secretaria de Defesa Social e à Secretaria de Planejamento e

Gestão, recomendando a informatização e a integração de informações e

procedimentos relativos à execução penal, com a adoção de “software” específico

com essa finalidade, constando a idade do preso e a tipificação penal, a exemplo do

FAP, que vem sendo empregado com sucesso na Comarca de Governador

Valadares, o que levou à sua utilização por outros Estados da Federação.

7. Encaminhamento de ofício ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público, à

Defensoria Pública e à Secretaria de Defesa Social, manifestando apoio à utilização

da vigilância eletrônica para a fiscalização do cumprimento de penas, nos termos de

determinações fixadas em decisão judicial.

8. Encaminhamento de ofício ao Tribunal de Justiça, recomendando a realização de

estudos para a adoção de medidas desburocratizantes, tanto nas fases iniciais do

processo, quanto na execução penal, tais como a adaptação de procedimentos à

condição de pobreza do réu, de modo que o desfavorecimento econômico não se

converta em razão para injustiça. Entendemos que devem ser evitados, por exemplo,

os indeferimentos de pedidos de penas alternativas baseados exclusivamente na não

comprovação de residência fixa ou trabalho lícito por parte do réu. A informalidade na

residência e no trabalho deve ser considerada um dado da realidade social brasileira

a ser assimilado pelos procedimentos administrativos judiciais, e não uma

desvantagem burocrática dos pobres para o seu acesso à Justiça.

9. Encaminhamento de ofício ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público, à

Defensoria Pública, à Secretaria de Defesa Social e à Secretaria de Planejamento e
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Gestão, solicitando o estabelecimento de um padrão mínimo de estrutura de pessoal

e tecnologia nas varas de execuções criminais e nos escritórios de atendimento à

população, conforme recomendação do Conselho Nacional de Justiça.

10. Encaminhamento de ofício ao Tribunal de Justiça, recomendando a

regionalização das varas de execuções criminais, a começar pela criação de uma

vara de execuções criminais única na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

11. Encaminhamento de ofício à Secretaria de Defesa Social e à Secretaria de

Planejamento e Gestão, recomendando a prestação de assistência para o transporte

das famílias de presos com dificuldades econômicas, para que possam visitar seus

familiares custodiados, ao menos uma vez por mês. Essa assistência deve ser

obrigatória, segundo convenções internacionais relativas aos direitos do preso, nos

casos em que o Estado acautela pessoas em locais distantes da residência de seus

familiares.

12. Encaminhamento de ofício à Secretaria de Defesa Social, recomendando que

esteja disponível para cada custodiado – provisório ou sentenciado – e para seus

familiares material informativo impresso, em linguagem didática e acessível, sobre os

direitos e deveres do detido, consignados na Constituição de 1988 e na legislação de

execução penal, contendo o número de telefone de contato da Defensoria Pública da

comarca.

13. Encaminhamento de ofício aos Deputados Federais e aos Senadores da

bancada mineira, solicitando apoio para a aprovação das seguintes proposições que

tramitam no Congresso Nacional:

- Projeto de Lei nº 1.936/2007, e outros análogos, anteriormente apresentados, que

visam a acrescentar à LEP federal a possibilidade de remissão de pena por estudo;

- Projeto de Lei nº 4.208/2001, que altera dispositivos do Código de Processo

Penal, relativos à prisão, medidas cautelares e liberdade, e dá outras providências;

- Projeto de Lei da Câmara dos Deputados nº 43/2009, que altera a Lei nº 7.210, de

11 de julho de 1984, estabelecendo a competência da Defensoria Pública para

garantir o acesso à justiça, no âmbito da execução da pena e prestação de

assistência judiciária integral e gratuita.

14. Encaminhamento de ofício à Secretaria de Defesa Social, recomendando a
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ampliação do objeto dos novos convênios a serem firmados com as Apacs, bem

como o estabelecimento de termos aditivos para ampliação do objeto dos convênios

em vigor, de modo a possibilitar maior flexibilidade na aplicação dos recursos

repassados pelo Estado. Deve-se recomendar, ainda, que o referido órgão preste

assessoramento técnico às Apacs para a correta utilização dos recursos repassados

e para a prestação de contas.

15. Encaminhamento de ofício à Secretaria de Defesa Social, recomendando a

criação de um banco de dados informatizado, atualizado em tempo real, com

informações da população prisional do Estado, abrangendo tanto os presos

provisórios quanto os condenados.

16. Realização de seminário pela ALMG, em parceria com os Poderes Executivo e

Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública e entidades da sociedade civil,

para discutir penas alternativas à privação de liberdade.

17. Encaminhamento de ofício à Secretaria de Planejamento e Gestão,

recomendando a realização de estudos para a criação de um fundo financeiro-

contábil vinculado à realização dos objetivos institucionais da Defensoria Pública.

18. Encaminhamento de ofício à Secretaria de Defesa Social, recomendando a

ampliação dos estabelecimentos penais para mulheres, assegurando áreas especiais

para detentas grávidas e espaços de convivência com os filhos.

19. Encaminhamento de ofício à Secretaria de Defesa Social, recomendando a

criação, nos estabelecimentos prisionais estaduais, de alas específicas para

acautelamento dos presos condenados pela Justiça Federal, até a criação de

unidades prisionais federais em Minas Gerais.

20. Encaminhamento de ofício à Secretaria de Defesa Social, recomendando a

instalação, nos estabelecimentos prisionais, de estrutura adequada para receber os

familiares dos internos, reduzindo filas e tempo de espera na entrada para as visitas,

com a utilização de equipamentos eletrônicos para revistas e a disponibilização de

livro de sugestões e reclamações para os visitantes, as quais deverão ser enviadas à

Ouvidoria do Sistema Prisional.

21. Encaminhamento de ofício ao Tribunal de Justiça, recomendando a criação, no

âmbito da organização das varas de execução criminal, de espaços distintos para
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processamento de execução de penas restritivas de liberdade e de execução das

demais modalidades de pena.

22. Formação de um grupo de trabalho, composto de representantes do Tribunal de

Justiça, da Defensoria Pública, do Ministério Público, da Secretaria de Defesa Social

e das Comissões de Direitos Humanos e da Segurança Pública desta Casa, com a

finalidade de proceder a estudos para a apresentação de proposições legislativas

relacionadas com a execução penal e o sistema prisional do Estado, entre as quais a

normatização do Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário.

23. Encaminhamento deste relatório aos seguintes destinatários:

Governador do Estado; Vice-Governador do Estado; Conselho Nacional de Justiça;

Conselho Nacional do Ministério Público; Tribunal de Justiça; Procuradoria-Geral de

Justiça; Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Minas Gerais; Defensoria Pública;

Subsecretaria de Administração Prisional da Secretaria de Defesa Social;

Subsecretaria de Direitos Humanos da Secretaria de Desenvolvimento Social;

Ouvidoria do Sistema Penitenciário do Estado; Chefia da Polícia Civil; Comando-

Geral da Polícia Militar; Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária;

Conselho Regional de Psicologia; Pastoral Carcerária da Igreja Católica; Capelania

Pastoral Evangélica; Associação de Proteção e Assistência aos Condenados – Apac

– de Itaúna; Associação dos Amigos e Familiares de Presos; Fraternidade Brasileira

de Assistência aos Condenados – FBAC.

Apresentação de proposição

PROJETO DE LEI Nº

Altera a Lei nº 11.404, de 25 de janeiro de 1994, que contém normas de execução

penal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O “caput” do art. 2º da Lei nº 11.404, de 25 de janeiro de 1994, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º – A execução penal destina-se à reeducação do sentenciado e à sua

reintegração na sociedade e será controlada por meio eletrônico.”.

Art. 2º – O “caput” do art. 72 da Lei nº 11.404 passa a vigorar com a seguinte

redação:
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“Art. 72 – Os estabelecimentos penitenciários, além de casa, sistema de energia,

reservatório de água, quadras poliesportivas, locais para a guarda militar e para os

agentes prisionais, disporão de dependências para administração, assistência

médica, assistência religiosa, gabinete odontológico, ensino, serviços gerais e visita

de familiares, bem como de almoxarifado, celas individuais, alojamento coletivo,

biblioteca e salas equipadas para a realização de videoaudiências e prestação de

assistência jurídica.”.

Art. 3º – O parágrafo único do art. 94 da Lei nº 11.404 passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 94 – (...)

Parágrafo único – Onde não houver casa do albergado, o regime aberto poderá ser

cumprido em seção independente, separada do estabelecimento de regime fechado

ou semiaberto, e em caso de inexistência de vaga, o Juiz poderá conceder prisão

domiciliar, observadas as condições previstas no art. 115 da Lei Federal nº 7.210, de

11 de julho de 1984, e poderá determinar a utilização de monitoramento eletrônico.”.

Art. 4º – O “caput” do art. 111 da Lei nº 11.404 passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 111 – O registro do sentenciado será feito por meio eletrônico e nele deverá

constar:”.

Art. 5º – O inciso III do art. 162 da Lei nº 11.404 passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 162 – (...)

III – conceder remissão parcial da pena, por trabalho ou por estudo, ouvida a

Comissão Técnica de Classificação, e permissão de saída por mais de dois dias;”.

Art. 6º – O art. 195 da Lei nº 11.404 fica acrescido do seguinte inciso XV:

“Art. 195 – (...)

XV – ao recebimento de atestado de pena a cumprir, emitido semestralmente, sob

pena de responsabilização da autoridade judiciária competente.”.

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

Sala das Reuniões, de de 2009.

Comissão Especial da Execução das Penas no Estado
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Justificação: Esta proposição visa a alterar a Lei de Execução Penal – LEP –

estadual, introduzindo mecanismos que darão maior celeridade às diversas etapas do

controle da execução penal que ainda são executadas manualmente, as quais, a

partir dessas mudanças, serão executadas eletronicamente.

Com o avanço e a disseminação da tecnologia, a informática tem, cada vez mais,

facilitado a vida das pessoas. Assim, consideramos inadmissível que o

acompanhamento da execução penal ainda seja feito manualmente, sem o uso da

informática.

Ademais, há recomendação do Conselho Nacional de Justiça para a informatização

do Judiciário. Com a implementação dessa recomendação, acreditamos que se

poderá amenizar, em certa medida, o problema da execução penal em nosso Estado.

Assim, pretendemos que seja obrigatório o controle da execução penal por meio

eletrônico e que os estabelecimentos prisionais disponham de salas equipadas para a

realização de videoaudiências e prestação de assistência jurídica, evitando

deslocamentos e escoltas, com consequente economia de recursos para o Estado, e

assegurando espaço adequado para atuação da Defensoria Pública.

Outra alteração pretende estabelecer que, em caso de inexistência de vaga para

cumprimento de pena em regime aberto, o Juiz poderá conceder prisão domiciliar,

observadas as condições previstas no art. 115 da Lei Federal nº 7.210, de 11/7/84,

facultada ao Juiz a imposição de monitoramento eletrônico. Deve-se ressaltar que o

Superior Tribunal de Justiça vem consagrando vasta jurisprudência nesse sentido.

Objetivamos também que haja previsão legal de remissão de pena por trabalho e

por estudo, ausente na LEP estadual. Na LEP federal há previsão de remissão de

pena somente por trabalho. No entanto, encontra-se em tramitação no Congresso

Nacional o Projeto de Lei nº 1.936/2007, que visa a acrescentar à LEP federal a

possibilidade de remissão de pena também por estudo. É importante ressaltar que

muitos Juízes, com base na Súmula nº 341 do Superior Tribunal de Justiça, já vêm

prolatando decisões que consideram o estudo para efeito de remissão de pena.

Por fim, pretendemos acrescentar inciso ao art. 195 (que compõe o Título VIII – Dos

Direitos do Sentenciado e do Preso Provisório) da LEP estadual, de forma a

estabelecer a obrigatoriedade de fornecimento, ao preso provisório e ao sentenciado,
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de atestado de pena a cumprir, emitido semestralmente. O objetivo dessa medida é

dar, tanto ao preso provisório quanto ao sentenciado, ciência do tempo de pena a

cumprir, trazendo mais tranquilidade ao sistema prisional.

Tendo em vista o exposto, contamos com o apoio dos parlamentares desta Casa

para a aprovação do projeto em epígrafe.

8 – Anexo

Compõe este relatório, como anexo, CD com o seguinte conteúdo: cópia da Lei nº

11.404, de 25/1/94 (LEP estadual); cópia da Lei Federal nº 7.210, de 11/7/84 (LEP

federal); planilhas com informações sobre os presos no Estado, apresentadas pela

Secretaria de Defesa Social e pela Polícia Civil.

De acordo com o art. 5º da Deliberação nº 1.571, de 11/11/98, poderá ser fornecida

cópia das notas taquigráficas das reuniões desta Comissão Especial mediante

autorização de seu Presidente ou do Presidente da Assembleia.
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Sala das Comissões, 17 de setembro de 2009.

João Leite, Presidente - Vanderlei Miranda, Vice-Presidente - Durval Ângelo, relator

- Wander Borges.

- Publique-se para os fins do parágrafo único do art. 114 do Regimento Interno.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há quórum para

votação, mas que há para a continuação dos trabalhos. 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 20 minutos. Com a palavra, o

Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Caro Presidente, inicialmente gostaria de fazer minhas

as palavras do Deputado Sargento Rodrigues, no que tange à necessidade de fixação

da carga horária máxima do policial militar e do bombeiro militar. Creio que seja uma

incongruência aguardar 66 anos para que seja definida a carga horária máxima de

um trabalhador. Deputado Sargento Rodrigues, receba a minha solidariedade nessa

luta que dura 66 anos.

Sr. Presidente, é um dia muito alegre para todos nós de Teófilo Otôni e do Vale do

Mucuri. Estamos num momento em que o governo do Estado definiu uma conduta

importante em relação à ZPE que será instalada nessa cidade. Tenho ocupado esta

tribuna desde 2007, defendendo a possibilidade de constituirmos novamente a

legislação, que foi destruída no governo anterior, para recuperar a posição que

tínhamos no passado relativamente às ZPEs.

Lembro-me muito bem, Sr. Presidente, de que, Prefeito da cidade de Teófilo Otôni

em 1983 e 1984, reunidos com o empresário Rêlede, Kalil Lassim Elawar, e com o

Deputado Federal Luiz Leal, definíamos que tentaríamos fazer no Brasil uma lei que
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pudesse criar as ZPEs. Pois bem, Sr. Presidente. Não era nada novo; era novo

apenas no Brasil. Já tinham a experiência da Zona Franca de Manaus, que, no

entanto, é diferente de uma ZPE. Nós nos baseávamos, na época, na experiência dos

Tigres Asiáticos - de Hong Kong, de Singapura, de Taiwan - e até de Barcelona, na

Espanha, que implantou uma ZPE, e nas várias ZPEs existentes na Rússia, na China,

na Índia e nos Estados Unidos da América. Foram experiências exitosas. Os Tigres

Asiáticos apareceram, destacaram-se, cresceram a taxas altíssimas e a uma

velocidade tremenda, exatamente em função da existência das ZPEs. Aquele sonho

de 1983 e 1984 acabou virando realidade. O Deputado Luiz Leal conseguiu emplacar,

já no governo do Presidente Sarney, em 1988, a aprovação dessa lei. Para isso,

levou a Teófilo Otôni o então Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Ibsen

Pinheiro, o relator do projeto, para conhecer de perto as realidades empresariais na

área da mineração que tínhamos nessa região de Minas Gerais, e a lei foi aprovada.

Nessa lei, abriu-se inscrição para que cidades de áreas deprimidas pudessem

habilitar-se para construir em seus Municípios as ZPEs. Teófilo Otôni habilitou-se, e

eu era Prefeito. Habilitamo-nos. E essa habilitação, Sr. Presidente, fez com que

esperássemos um pouco mais por um decreto de regulamentação, que seria feito

pelo governo federal. Saindo da Prefeitura, passei um tempo como Secretário

Municipal, como Secretário de Estado, e voltei a ser político, com mandato, como

Deputado Federal.

Como Deputado Federal, trabalhei loucamente para fazer a regulamentação das

ZPEs. Consegui, na reta final do mandato de Collor e de Itamar Franco, extrair de

Itamar autorização para implantação das obras das ZPEs de Teófilo Otôni. Com essa

decisão em mãos, Sr. Presidente, procurei o Prefeito, Dr. Samir, e, juntamente com

ele e com o empresário Rêlede, encaminhei ao governo do Estado, ao então

Governador Eduardo Azeredo, solicitação de recursos para investimento nas ZPEs de

Teófilo Otôni. Conseguimos, na oportunidade, do Governador Eduardo Azeredo

investimentos por meio da Minas Gerais Investimentos - MGI -, que adquiriu ações da

Zepex, empresa que dirigiria os destinos das ZPEs.

Essas ações foram adquiridas, e o dinheiro foi aplicado na urbanização do parque

da cidade onde se localizaria a ZPE. Foi canalizado um trecho de rio, construídas
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pontes, abertas ruas, feitos asfaltamentos, construídos o prédio da alfândega e o

prédio administrativo. Essa estrutura está lá, desde aquela época. Mas veio o

governo Fernando Henrique e simplesmente destituiu o Conselho Nacional da ZPE,

que apreciaria os projetos a serem implantados naquelas unidades industriais

exportadoras. Nosso sonho foi derrubado de uma pancada.

Ao longo do meu mandato como Prefeito, de 2001 a 2004, disse ao meu Vice-

Prefeito, Dr. Ademir Camilo, que era preciso termos novamente um Deputado Federal

para fazer andar o processo, para retomar a construção da legislação sobre a ZPE. O

Ademir Camilo decidiu aceitar o repto, o desafio. Meu Vice-Prefeito, que saiu

candidato a Deputado Federal, acabou ficando na primeira suplência, mas assumiu

dois anos depois. Ele cumpriu sua tarefa: fez as diligências necessárias, elaborou os

projetos, acompanhou o processo, trabalhou junto às comissões, fez com que a

Câmara Federal, com que o Senado da República aprovasse novamente tudo aquilo

que no passado havia sido aprovado.

Reconstruímos as estruturas das ZPEs do Brasil. O Presidente Lula, aqui em Belo

Horizonte, numa reunião conosco - comigo, com o Ademir Camilo, com o Governador

Aécio Neves -, no fundo do Palácio das Artes, fez alguns acertos. O Presidente Lula

afirmou que aprovaria o projeto, desde que tivesse a possibilidade de vetar alguns

artigos dos quais ele discordava. O Presidente Lula os vetou. Demorou um pouco,

mas acabou enviando esses vetos e aprovando a legislação, com algumas mudanças

e adequações. Então, começamos tudo de novo.

Só que, Sr. Presidente, no andar da carruagem, ao longo de todo esse período, o

empresário Kalil Kassim Elawar, que chamamos de Rêlede, ficou sozinho. Ele

adquiriu todas as ações desse complexo, suportou todas as agruras do tempo

passado, empenhou bens pessoais e endividou-se em R$13.500.000,00 com o

BDMG, como o BNDES e com o Banco do Brasil, sustentando a ideia da ZPE. Iludido

que estava pela promessa de que Lula resolveria o problema, ingressou no processo

político de maneira desastrosa. Hoje, nossa ZPE está num processo dificultoso. Não

há saída. No ano passado, tivemos eleições municipais e, mais uma vez, a ZPE foi

usada como arma. Prometeram, em “outdoors” espalhados pela cidade, em folhetos

distribuídos, que a ZPE estaria em funcionamento em dezembro de 2008, com 10 mil
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empregos diretos e 40 mil indiretos. A autora dessa façanha foi eleita Prefeita de

nossa cidade. Foi um grande golpe publicitário. Foi um golpe maravilhoso, de dar

inveja a Maquiavel. Nem Maquiavel seria capaz de montar uma estrutura tão benfeita;

tão benfeita que ela passou pela Justiça Eleitoral incólume, assumindo o poder.

Agora, no dia 2 de outubro, completamos um ano da promessa de que estaria

funcionando em dezembro de 2008. Sr. Presidente, há três meses, fui ao Governador

do Estado, depois de muitas diligências, pesquisas, verificações e entendimentos

junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ao BDMG. Quando encontramos

o Governador, já tínhamos um pacote arrumado do que é a dívida, do que haveria de

ser feito e em que posição estava a ZPE. Esclarecida a situação ao Governador, S.

Exa. decidiu - e aqui estamos dando a notícia - determinar que a Secretaria de

Desenvolvimento Econômico, a Codemig e o BDMG estudem a compra de 51% das

ações da ZPEX de Teófilo Otôni para investir mais e fazê-la funcionar.

Estamos em um momento importantíssimo. Nos últimos meses, havíamos

conversado sobre isso, na tentativa de o empresário que hoje detém 97% das ações

pudesse vendê-las. Ele se recusava, querendo vender apenas 40%. Mostramos que

não havia jeito, porque o Estado não poderia ser acionista minoritário em processos

como esse. No caso, conseguimos vencer essa resistência. O empresário Rêlede

resolveu aceitar a proposta do governo. Estamos na fase final das negociações,

vendo que tipo de terreno entra, qual o tamanho do terreno e da estrutura, qual o

tamanho da dívida da ZPEX. O governo já autorizou a recomposição dessa dívida

toda junto ao BDMG, ao BNDES, ao Banco do Brasil, a fim de que esse controle

acionário passe imediatamente ao Estado, para que invista fortemente e transforme a

ZPE de Teófilo Otôni em realidade.

Sr. Presidente, temos urgência. O governo Aécio Neves termina no ano que vem. O

nosso Governador talvez já esteja fora do governo em março, para ser candidato a

Presidente da República. Temos urgência. Há necessidade de um apelo dramático

desta Casa, direcionado ao nosso empresário Rêlede, para que aceite as

determinações do governo. O governo não pode fazer negócio escuso, tem de fazê-lo

às claras, limpo, bonito e benfeito. O governo está determinado não só a renegociar a

dívida como a comprar o controle acionário e investir recursos do Estado para fazer
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funcionar a Zona de Processamento de Exportação de Teófilo Otôni.

O jornal “Diário do Comércio” é o único jornal na Capital que fala sobre esse

assunto. E fala de maneira extensa, mostrando os detalhes. Quem conhece o mundo

e como funcionam as economias percebe que estamos no caminho certo. O Brasil

está atrasado em relação à ZPE. Na época do Presidente Sarney, quando foi

aprovada a primeira lei autorizando a criação de ZPEs, já estávamos atrasados. Em

2009, estamos atrasadíssimos. É preciso percebermos que as Zonas de

Processamento de Exportação foram o motor da transformação da China, que disputa

hoje o 1º lugar como potência mundial com os Estados Unidos da América. É preciso

mostrar a beleza de Taiwan, a maravilha de Hong Kong, a beleza de Cingapura, o

nível de vida desses povos, o volume de exportação e o controle que esse povo tem

das finanças do mercado mundial, interferindo em todos os países, inclusive no

Brasil.

Sr. Presidente, sabemos que a velocidade das transformações que se processaram

talvez tenha pego muita gente de surpresa. Nós, legisladores, às vezes também

perdemos um pouco o bonde da história, porque a transformação é rápida e forte.

Estamos na era da cibernética, da robótica e da informática, em que as coisas andam

muito depressa. É preciso também assumirmos essa posição de vanguarda, de não

permitir que os avanços tecnológicos sejam mais rápidos que a nossa consciência de

fazer o bem público. A ZPE de Teófilo Otôni pode efetivamente transformar-se em

realidade; não daqui a um, dois, três meses ou no fim do ano, como prometeram no

ano passado, às vésperas da eleição. Se não agirmos agora, comprometeremos a

existência futura da ZPE. Ela vem em hora diferenciada, em momento completamente

diferente, quando se descobre, na região Nordeste de Minas, pertinho de Teófilo

Otôni, uma megajazida de minério de ferro de 12.000.000.000t, com previsão para

início de exploração em 2011.

Poderemos muito bem beneficiar as cidades daquela região: Cachoeira de Pajeú,

Divisa Alegre, Taiobeiras, Salinas, Porteirinha, Grão-Mogol, Jenipapo de Minas,

Chapada do Norte, Berilo, Virgem da Lapa, Araçuaí, todas essas cidades da região

do Médio Jequitinhonha e de parte do Norte de Minas poderão beneficiar-se

largamente com a exploração dos minérios ali existentes. Mas como podemos
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arrancar esses minérios sem estrada de ferro?

A outra ideia que defendemos é não permitir que essa empresa - que já tem até

nome, é um consórcio chamado Novo Horizonte, formado pela Companhia

Siderúrgica Nacional, pela Vale, pela Giba, da Bahia, pela Votorantim e por mais

outra empresa de cujo nome não me lembro - faça um mineroduto. Esse consórcio,

que já vai explorar o minério de ferro, iniciou os seus trabalhos pensando em fazer

mineroduto, e temos de reagir para que isso não aconteça. Isso porque, na verdade,

as jazidas não aparecem só nesse pequeno enclave de 12.000.000.000t, vez que os

próprios técnicos, ao fazer os levantamentos, afirmam que, mesmo sem ver todas as

estimativas, sabem que há uma reserva maior que 20.000.000.000t, o que significa

termos talvez a maior jazida de minério de ferro do mundo implantada no Vale do

Jequitinhonha e em parte do Norte de Minas.

A ZPE aí se encaixa. Se pudermos, em vez de exportar o minério bruto, plantar

eucalipto, produzir carvão e fazer ferro-gusa em todos os Municípios do Vale do

Jequitinhonha, também poderemos transportar o gusa pronto para uma aciaria que

poderá ser feita na ZPE de Teófilo Otôni. Exportar o aço puro, pronto e acabado seria

muito mais inteligente, porque naquela região há uma oportunidade única de

redenção do seu povo e da sua gente e de refazimento de todo o seu caminhar, isto

é, de reconstrução de toda a sua história. É um momento especial e magnífico, que

não podemos perder.

Apelo, de forma aberta e clara, aos companheiros, amigos do empresário Kalil

Kassim Elawar, o popular Rêlede, para que venha a Belo Horizonte o mais rápido

possível, apesar de já ter vindo algumas vezes, e feche negócio, ou melhor, inscreva

o seu nome na história, não como o homem que atrapalhou a ZPE, mas como o

homem que suportou todos os ônus que a ZPE trouxe ao longo dos anos,

configurando uma participação histórica, negociando com o governo do Estado e

entregando o controle acionário para que o Estado, assim como a Codemig está

fazendo com a exploração do gás no Vale do São Francisco, na região Norte de

Minas, possa fazer o mesmo na região do Nordeste mineiro.

O que queremos é um investimento pesado na ampliação das pesquisas minerais,

na quantificação dessas reservas, vez que elas são muitas. Não é só minério de ferro,
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mas também granito, quartzito, estanho, chumbo, bório, tório e lídio, que também

aparecem na região de Araçuaí. Sem falar no grafite de Salto da Divisa e Pedra Azul,

no caulim de Padre Paraíso e no calcário de Poté, ou seja, nas diversas e vastas

ocorrências minerais existentes na região, que precisam urgentemente de uma ação,

e essa ação o Governador já se comprometeu a fazer. Aliás, ele me disse, de forma

clara, que eu poderia encaminhar o processo junto à Secretaria de Desenvolvimento

Econômico, que ele se incumbiria de pedir ao BDMG para chamar o devedor para

negociar. Entretanto, ainda precisamos da boa vontade do controlador das ZPEs.

Meu amigo Rêlede, um apelo que faço publicamente aqui, da tribuna da Assembleia

e pela TV Assembleia, é que venha acertar. O Dr. Júlio Laender está autorizado por

nós a ser o intermediário nessas negociações, para que possamos, juntamente com o

Dr. Aécio Cunha, trilhar esse caminho diferenciado e construir um novo futuro para

Teófilo Otôni e para o Nordeste mineiro. Não podemos perder essa oportunidade, de

nos transformar, num futuro muito próximo, de região pobre e desassistida ao longo

dos anos em região de pujante economia, com renda “per capita” elevada e felicidade

geral para o seu povo.

Para se ter uma ideia, Sr. Presidente, apenas esse primeiro investimento de

R$2.400.000.000,00 do Consórcio Novo Horizonte irá gerar 3 mil empregos diretos,

imediatamente, a partir de 2011, na região de três Municípios.

Se explorarmos todos os minérios existentes na região por meio de uma estrada de

ferro, já sonhando, pensando e planejando uma aciaria colocada na ZPE de Teófilo

Otôni, certamente, Sr. Presidente, construiremos a base sólida de uma economia

vibrante para toda a região do Nordeste mineiro, sobretudo com uma influência muito

forte da região Norte de Minas, chegando ao Noroeste e até a Brasília. Na verdade,

os portos do Sul da Bahia e do Norte do Espírito Santo poderão abrir-se em novas

oportunidades, evitando essa briga que vemos hoje para que a MMX e a Mineração

Samarco comprem um pedaço de porto. Cada mineração de Minas está doida

procurando um pedaço de porto para exportar minério. Mas não temos porto. O Sul

da Bahia e o Norte do Espírito Santo estão inexplorados nessa área portuária, e há

um vasto território. Muitos de nós o conhecemos. O João Carlos mesmo visita muito o

Sul da Bahia e o Norte do Espírito Santo e sabe do que estou falando. Há infinitos
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mares e oportunidades de termos portos no Sul da Bahia e no Norte do Espírito Santo

para atender à grande produção do Nordeste, do Norte e do Noroeste de Minas e de

fazermos a ligação ou a interligação de Brasília com o Oceano Atlântico, visando a

exportação para os países da Europa e da África.

Sr. Presidente, meu tempo se esgotou. Perdoe-me o alongamento, mas este

assunto realmente me prende e me deixa emocionado. Estamos no limiar de um

tempo novo, de um instante diferenciado, de um momento mágico de transformação.

O Nordeste mineiro precisa aceitar o repto do Governador Aécio Neves. Diretores da

Zepex, administradora da ZPE, se vocês realmente amam a sua, a nossa Teófilo

Otôni, se amam o Nordeste mineiro, vendam o controle acionário para que o governo

faça funcionar a ZPE e gere os empregos que, no passado, mentirosamente foram

prometidos ao nosso povo, mas que podem ser transformados em realidade em um

futuro muito próximo. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Encerramento

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

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

Deputados para a ordinária de amanhã, dia 24, 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 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE DIREITOS HUMANOS E

DE PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 18/6/2009

Às 15h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Vanderlei Miranda e Eros Biondini membros da Comissão de Direitos Humanos; os

Deputados André Quintão, Eros Biondini e Carlin Moura, membros da Comissão de

Participação Popular. Estão presentes, também, a Deputada Maria Tereza Lara e os

Deputados Almir Paraca, Dalmo Ribeiro Silva, Tiago Ulisses, Carlos Gomes, Antônio

Genaro, Walter Tosta, Vanderlei Jangrossi e Célio Moreira. O Presidente, Deputado

Durval Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,

dá-a por aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a
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debater, em audiência pública, a ocorrência de casos de pedofilia no Estado de Minas

Gerais. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir as Sras. Andrea

Mismoto Carelli, Promotora de Justiça, Coordenadora do Centro de Apoio

Operacional das Promotorias de Justiça da Infância e Juventude, representando

Alceu José Torres Marques, Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais;

Maria de Lurdes Rodrigues Santa Gema, Promotora de Justiça da Infância e da

Juventude da Área Cívil de Belo Horizonte; e Vanessa Fusco, Promotora de Justiça

Coordenadora da Promotoria Estadual de Combate aos Crimes Cibernéticos; Andréa

Aparecida Alves da Cunha Soares, Delegada Titular da Delegacia Especializada de

Proteção à Criança e ao Adolescente, representando Maurício de Oliveira Campos

Júnior, Secretário de Estado de Defesa Social de Minas Gerais; Fernanda Flaviana

de Souza Martins, Presidente do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente;

Elizabeth Kelen Tavares Campos, Ponto Focal em Minas Gerais frente ao Comitê

Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual, representando Regina Helena Cunha

Mendes, Coordenadora do Fórum Interinstitucional de Enfrentamento da Violência

Doméstica, Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes do Estado de

Minas Gerais; e os Srs. Magno Pereira Malta, Senador; José Henrique Santos

Portugal, Assessor Parlamentar, representando o Senador Eduardo Azeredo; Carlos

José e Silva Fortes, Promotor de Justiça da Comarca de Divinópolis; Wellerson

Eduardo Corrêa, Defensor Público Coordenador da Defensoria Pública da Infância e

da Juventude do Estado de Minas Gerais; Welington Perez Barbosa, Chefe de

Departamento de Investigação e Proteção à Família que são convidados a tomar

assento à mesa. A Presidência concede a palavra aos Deputados Eros Biondini e

Vanderlei Miranda, 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

nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

reunião conjunta, conforme edital a ser publicado, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de setembro de 2009.
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Durval Ângelo, Presidente - André Quintão.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/9/2009

Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar,

Sávio Souza Cruz, Almir Paraca, Gil Pereira, Irani Barbosa e Carlos Gomes,

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 Gil Pereira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a

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

Presidência informa que a reunião se destina a apresentar o “software” Pirâmide, de

metodologia de avaliação vetorial de desempenho ambiental, programado no Instituto

de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo - IPT-SP. A Presidência

interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir o Sr. Ricardo Wagner Reis Duarte,

Engenheiro Civil, Mestre em Habitação pelo IPT-SP, autor do modelo e responsável

exclusivo pela metodologia, que é convidado a tomar assento à mesa. A Presidência

concede a palavra ao Deputado Sávio Souza Cruz, autor do requerimento que deu

origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra ao

convidado, para que faça sua exposição. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os

trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

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

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

aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 16/2007 (relator: Deputado Fábio Avelar)

na forma do vencido no 1º turno, com as Emendas nºs 1 e 2; e pela aprovação, no 1º

turno, do Projeto de Lei nº 2.131/2008 (relator: Deputado Fábio Avelar) na forma do

Substitutivo nº 1. 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 o Projeto de Lei nº 3.593/2009, em turno único

(relator: Deputado Fábio Avelar), com a Emenda nº 1. 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 dos Deputados Fábio Avelar e Carlos Gomes (6), em que solicitam

seja realizada reunião para discutir, em audiência pública, o impacto do uso de

agrotóxicos na bacia hidrográfica do Rio das Velhas; seja realizada reunião para

discutir, em audiência pública, a instalação pela Codevasf de cinco grandes

barramentos de água nos Rios das Velhas (Santo Hipólito), Paracatu e Urucaia,

projetos integrantes do processo de transposição do Rio São Francisco; seja

realizada reunião para, em audiência pública, discutir ações de tratamento de esgoto

na bacia hidrográfica do Rio das Velhas, com foco no sistema de tratamento de

esgoto dos Municípios de Sabará, Nova Lima e Sete Lagoas; seja realizada reunião

para, em audiência pública, discutir a integração da gestão ambiental com a gestão

dos recursos hídricos no Estado, com foco no processo de licenciamento ambiental e

no enquadramento das águas no âmbito da bacia hidrográfica do Rio das Velhas;

seja encaminhado pedido de providências ao DER-MG para que reavalie o projeto

que prevê o asfaltamento do trecho da Rodovia MG-30, integrante do Programa

Proacesso, que liga os Municípios de Itabirito e Rio Acima, tendo em vista a

importância ambiental e cultural da estrada, que constitui remanescente intacto da

Estrada Real; seja encaminhado pedido de providências à Secretaria de Meio

Ambiente e de Desenvolvimento Sustentável - Semad - para que reavalie o projeto

que prevê o asfaltamento do trecho da rodovia MG-30, integrante do Programa

Proacesso, que liga os Municípios de Itabirito e Rio Acima, tendo em vista a

importância ambiental e cultural da estrada, que constitui remanescente intacto da

Estrada Real; André Quintão, em que solicita seja realizada reunião conjunta com a

Comissão de Participação Popular para discutirem, em audiência pública, a qualidade

da água do Córrego Liso e os impactos na saúde da população de São Sebastião do

Paraíso; Gil Pereira, em que solicita seja realizada reunião em Montes Claros para,

em audiência pública, debater as consequências geradas ao Projeto Jaíba e ao Norte

de Minas pela equiparação do bioma mata seca ao bioma mata atlântica, conforme

delimitação feita no mapa oficial do IBGE, editado em 2009; Domingos Sávio, em que

solicita seja realizada reunião conjunta com a Comissão de Administração Pública

para, em audiência pública, discutirem e buscarem soluções para os problemas
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burocráticos e operacionais que estão prejudicando o atendimento aos cidadãos nas

unidades do IEF, do Igam e das Suprams, assim como nos demais órgãos que

compõem o Sistema Estadual de Meio Ambiente - Sisema -; Padre João, em que

solicita seja realizada reunião para, em audiência pública, discutir a interpretação e a

aplicação, pelos órgãos ambientais do Estado, da Lei Federal nº 11.428, de 2006,

que dispõe sobre a utilização e a proteção da vegetação nativa do bioma mata

atlântica, e do Decreto nº 6.660, de 2008, que regulamenta essa lei; da aplicação da

Emenda nº 19 ao Projeto de Lei nº 2.771, de 2009; e do art. 7º da Lei Delegada nº

125, de 2007, que dispõe sobre a estrutura orgânica básica da Secretaria de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad -; do Deputado Délio Malheiros,

em que solicita seja realizada reunião no Município de Itajubá para, em audiência

pública, discutir os impactos ambientais e as eventuais irregularidades envolvendo

extração de areia no Rio Sapucaí, no Município de Piranguinho. Cumprida a

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de setembro de 2009.

Fábio Avelar, Presidente - Sávio Souza Cruz.

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/9/2009

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ivair Nogueira,

Neider Moreira, Ademir Lucas e João Leite (ambos substituindo os Deputados

Domingos Sávio e Lafayette de Andrada, respectivamente, por indicação da

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

o Presidente, Deputado Neider Moreira, 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 acusa o recebimento das seguintes proposições, para

as quais designou o relator citado a seguir: Projeto de Lei Complementar nº 53/2009

e Projeto de Lei nº 3.595/2009, no 1º turno (Deputado Délio Malheiros). 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 4.502, 4.503, 4.504, 4.519,

4.520, 4.524, 4.543, 4.545 e 4.546/2009. 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, 22 de setembro de 2009.

Délio Malheiros, Presidente - Ivair Nogueira - Padre João - Neider Moreira -

Domingos Sávio.

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 15/9/2009

Às 15h23min, 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 a matéria constante na pauta e discutir e

votar proposições da Comissão; a seguir, comunica o recebimento da seguinte

correspondência: ofício do Sr. Ronaldo Scucato, Presidente do Sistema Ocemg-

Sescoop-MG, publicado no “Diário do Legislativo” de 5/9/2009, e convite da

Associação dos Cafeicultores da Região de Patrocínio - Acarpa -, para que a

Comissão participe do 17º Seminário do Café do Cerrado 2009, a ser realizado no

Município de Patrocínio, nos dias 23, 24 e 25/9/2009. 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 3.560/2009 (relator:

Deputado Domingos Sávio) e 3.597/2009 (relator: Deputado Chico Uejo). 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. Submetido a votação, é aprovado requerimento dos

Deputados Vanderlei Jangrossi, Chico Uejo e Carlos Gomes em que solicitam sejam

encaminhadas aos órgãos que mencionam as notas taquigráficas da 22ª Reunião

Ordinária da Comissão, em 25/8/2009, em que foi apresentada uma nova tecnologia

de embalagens flexíveis para alimentos, denominada "pouch", desenvolvida pela

empresa DuPont do Brasil. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece

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

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

Sala das Comissões, 22 de setembro de 2009.

Vanderlei Jangrossi, Presidente - Domingos Sávio - Chico Uejo - Paulo Guedes.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/9/2009

Às 14h41min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana Maria

Resende e os Deputados Braulio Braz 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 Dimas

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

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

reunião se destina a discutir e votar pareceres em fase de redação final e acusa o

recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados

a seguir: Projeto de Lei nº 2.883, 2.928/2008, 3.363, 3.485/2009 (Deputada Ana Maria

Resende); 3.488, 3.502, 3.503 e 3.548/2009 (Deputado Dimas Fabiano). 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 2.883, 2.928/2008, 3.363, 3.485/2009 (relatora: Deputada Ana Maria Resende);

3.488, 3.502, 3.503 e 3.548/2009 (relator: Deputado Dimas Fabiano). Cumprida a

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de setembro de 2009.
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Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano - Ronaldo Magalhães.

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/9/2009

Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ruy Muniz e

Irani Barbosa (substituindo o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, por indicação da

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

o Presidente, Deputado Ruy Muniz, 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, em

audiência pública, o fim do ensino médio na rede municipal de Belo Horizonte e a

repercussão de tal medida na rede estadual, assim como debater a viabilidade de um

convênio entre os Poderes Executivos estadual e municipal de Belo Horizonte, para

repasse de valores do Fundeb, visando à manutenção do ensino médio na rede

municipal, e discutir e votar proposições da Comissão. A Presidência interrompe a 1ª

Parte da reunião para ouvir as Sras. Elci Pimenta Costa Santos, Diretora da

Superintendência Regional de Ensino Metropolitana "A"; e Maria Josina Dias

Azevedo, Diretora da Superintendência Regional de Ensino Metropolitana "B",

representantes da Sra. Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado de

Educação; Maria Efigência Dias Azevedo, Diretora do SindRede; e os Srs. Iran

Barbosa, Fred Costa e João Oscar, Vereadores à Câmara Municipal de Belo

Horizonte; José Wilson Ricardo, Assessor da Secretaria Municipal de Educação,

representando a Secretária Macaé Maria Evaristo; Wagner José Gomes Barbosa,

Diretor da Escola Municipal Governador Carlos Lacerda, que são convidados a tomar

assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Irani Barbosa, autor

do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais; logo

após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os

debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 23 de setembro de 2009.

Ruy Muniz, Presidente - Carlin Moura - Gláucia Brandão.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO

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

18/9/2009

Às 10 horas, comparecem no Teatro Vitória, no Município de Teófilo Otôni, os

Deputados André Quintão e Carlin Moura, membros da supracitada Comissão. Está

presente, também, o Deputado Getúlio Neiva. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da

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

presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater, em audiência

pública, as perspectivas das políticas públicas para a juventude, por sugestão da

União Estudantil de Teófilo Otôni - Ueto. A Presidência interrompe a 1ª Parte da

reunião para ouvir a Sra. Liliane Menezes, Secretária Municipal de Administração,

representando Maria José Haueisen Freire, Prefeita Municipal de Teófilo Otôni; e os

Srs. Vereador Talles Contão, representando o Vereador Renan Pereira, Presidente

da Câmara Municipal de Teófilo Otôni; Marcello Araceli Magalhães, Superintendente

de Inclusão do Jovem da Coordenadoria Especial da Juventude, representando o Sr.

Roberto Rocha Tross, Coordenador Especial da Juventude da Secretaria de Estado

de Esportes e da Juventude; Luiz Gustavo Moutinho Campos, Presidente da Ueto;

Diogo Ferreira, Secretário-Geral da Ueto; e Deputado Federal Leonardo Monteiro,

que são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, como autor do

requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após,

passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os

debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de setembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Duarte Bechir.

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
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FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 23/9/2009

Às 10h4min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adelmo Carneiro

Leão, Inácio Franco, Juarez Távora e Lafayette de Andrada, membros da supracitada

Comissão. Está presente, também, o Deputado Carlos Pimenta. 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. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

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

apreciação do Plenário. O Presidente retira a matéria da pauta. Cumprida a finalidade

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

membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, hoje, às 14 horas, para

apreciação da matéria constante na pauta desta reunião, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de setembro de 2009.

Zé Maia, Presidente - Inácio Franco - Lafayette de Andrada - Neider Moreira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.213/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário para o Desenvolvimento Rural

da Região de Tapuirama, 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 esta

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

do Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 3.213/2009 pretende declarar de utilidade pública o Conselho

Comunitário para o Desenvolvimento Rural da Região de Tapuirama, com sede no

Município de Uberlândia, entidade sem fins lucrativos que tem como finalidade

precípua representar a comunidade rural que compreende as regiões de Tapuirama,

Rocinha, Engenho Velho, Chácaras do Miranda, Registro e adjacências e tem como

limites os córregos da Rocinha e Furquilinha e os rios Araguari e Uberabinha.

A entidade promove o desenvolvimento dessas comunidades por meio de

atividades econômicas, culturais e desportivas e da prestação de serviços gratuitos e

permanentes. Realiza ainda ações assistenciais, fomenta a integração e a melhoria

do convívio entre seus habitantes e busca a conscientização de seus associados

sobre suas potencialidades.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.213/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 23 de setembro de 2009.

Cecília Ferramenta, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.359/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Lar dos Idosos Nossa Senhora Auxiliadora da Sociedade de São

Vicente de Paulo, com sede no Município de Vespasiano.

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 3.359/2009 pretende declarar de utilidade pública o Lar dos

Idosos Nossa Senhora Auxiliadora da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede

no Município de Vespasiano, entidade civil de direito privado, sem fins econômicos,
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beneficente, que tem por escopo a prática da assistência social e a promoção

humana de pessoas idosas em condição de vulnerabilidade social.

Para a consecução de seus objetivos, mantém estabelecimento destinado a abrigar

idosos, proporcionando-lhes assistência material, moral, intelectual e social, em

condições de liberdade e dignidade, visando à preservação de sua saúde física e

mental.

Diante da importância de suas atividades, acreditamos ser a instituição merecedora

do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.359/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 23 de setembro de 2009.

Cecília Ferramenta, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.550/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

declarar de utilidade pública o Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do

Adolescente do Vale do Jequitinhonha - Cededica-Vale -, com sede no Município de

Pedra Azul.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

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

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 3.550/2009 pretende declarar de utilidade pública o Centro de

Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Vale do Jequitinhonha -

Cededica-Vale -, com sede no Município de Pedra Azul, que tem por princípio, entre

outros, a defesa, no Vale do Jequitinhonha, dos interesses infanto-juvenis previstos

na Convenção Internacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, na

Constituição da República, no Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei Federal no
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8.069, de 1990 - e nas demais normas afins.

Na busca da concretização de seu compromisso estatutário, a entidade promove

atendimento jurídico e social a jovens com direitos violados; elabora e propõe ações

para defesa dos direitos do seu público alvo, realiza palestras, cursos e seminários;

desenvolve estudos, pesquisas, projetos e atividades voltados a pais e filhos; cria,

elabora e mantém programas preventivos em benefício da criança e do adolescente.

Dessa forma, a referida entidade presta importante serviço à sociedade, pelo que é

merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.550/2009, em turno

único.

Sala das Comissões, 23 de setembro de 2009.

Cecília Ferramenta, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.566/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Tiago Ulisses, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação de Apoio Social aos Moradores do Bairro Honorato,

com sede no Município de Lajinha.

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 3.566/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Apoio Social aos Moradores do Bairro Honorato, com sede no Município de

Lajinha, a qual possui como finalidade apoiar os habitantes carentes do bairro e

redondezas, por intermédio de projetos sociais que enfatizem a formação e

qualificação profissional de seus associados, além de promover o desenvolvimento

comunitário com a realização de obras e melhoramentos físicos do local. A

Associação proporciona também a seus associados e dependentes o acesso a
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atividades culturais e esportivas, objetivando a melhoria da qualidade de vida da

comunidade.

Ressalte-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, dá nova redação ao art. 1º do projeto, com a finalidade de adequar a

denominação da entidade ao consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.566/2009,

em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 23 de setembro de 2009.

Cecília Ferramenta, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.625/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Gomes, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação de Catadores de Papel e Material

Reciclável de Nova Lima - Ascap -, com sede no Município de Nova Lima.

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

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem agora a matéria a esta

Comissão para deliberação conclusiva, nos termos do art. 103, I, “a”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.625/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Catadores de Papel e Material Reciclável de Nova Lima - Ascap -, com sede no

Município de Nova Lima, que tem por finalidade defender os interesses, os direitos e

as demandas das pessoas que lidam com a recolha de objetos recicláveis na região.

Na busca da concretização de seu compromisso estatutário, a entidade organiza o

trabalho de seus associados, para que não sejam explorados por atravessadores e

tenham melhores condições de negociação do material recolhido, podendo, assim,

obter melhor remuneração por seu trabalho.
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A referida entidade presta importante serviço à sociedade, uma vez que contribui

para, além da melhoria da qualidade de vida de seus membros, a preservação e a

conservação do meio ambiente, pelo que é merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.625/2009, em turno

único.

Sala das Comissões, 23 de setembro de 2009.

Cecília Ferramenta, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.631/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Walter Tosta, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Instituto de Pesquisa e Elaboração de Projetos e

Planos Integrados, com sede no Município de Juiz de Fora.

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 3.631/2009 pretende declarar de utilidade pública o Instituto de

Pesquisa e Elaboração de Projetos e Planos Integrados, com sede no Município de

Juiz de Fora, que tem por finalidade estimular, apoiar, incentivar, coordenar e

executar atividades de natureza assistencial, filantrópica, social, cultural e

educacional. Para tanto, promove a educação escolar; desenvolve e estimula a

realização de projetos pedagógicos; empreende a defesa dos direitos humanos; apoia

atividades de assistência social e amparo às pessoas carentes; desenvolve ações de

reabilitação, ressocialização e capacitação de presos e egressos do sistema prisional,

promovendo treinamento, qualificação e encaminhamento ao mercado de trabalho;

incentiva planos e programas na área da saúde; trabalha pela defesa e pela

conservação do patrimônio histórico, artístico, cultural e natural.

Dessa forma, a referida entidade presta importante serviço à sociedade, pelo que é
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merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.631/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 23 de setembro de 2009.

Cecília Ferramenta, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.632/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Cultural e Educacional de Iapu - Acei - com

sede no Município de Iapu.

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 3.632/2009 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação Cultural e Educacional de Iapu - Acei -, com sede no Município de Iapu,

entidade civil sem fins lucrativos, que tem por finalidade promover o desenvolvimento

comunitário, sempre com intuito de atender às crescentes demandas das pessoas em

situação de vulnerabilidade social e econômica, possuindo como propósito contribuir

para o seu desenvolvimento humano e sua inclusão social.

No cumprimento dos seus objetivos programáticos, procura desenvolver as

seguintes atividades: incentivar ações culturais e educacionais, oferecer oficinas

culturais, promover ações de proteção e recuperação do meio ambiente, preservar o

patrimônio histórico, prestar serviços de radiofusão e televisão comunitárias, realizar

cursos profissionalizantes, desenvolver e apoiar a prática esportiva, atuar na defesa

dos direitos coletivos, prestar assistência material aos seus assistidos, manter

creches e abrigos e implementar a reeducação e a reintegração social das pessoas

carentes em geral.
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Diante dessas considerações, é meritória a intenção de se lhe conceder a

pretendida declaração de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.632/2009, em turno

único.

Sala das Comissões, 23 de setembro de 2009.

Cecília Ferramenta, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.633/2009

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 a Conferência São Vicente de Paulo de Minas

Novas, com sede no Município de Minas Novas.

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 3.633/2009 pretende declarar de utilidade pública a Conferência

São Vicente de Paulo de Minas Novas, com sede nesse Município, que possui como

finalidade manter estabelecimento destinado a prestar assistência às pessoas

carentes e desamparadas, especialmente as idosas.

A instituição desenvolve atividades culturais, assistenciais e de promoção humana,

trabalhando para valorizar o indivíduo e a comunidade, oferecendo-lhes assistência

material, moral e afetiva, visando à preservação de sua saúde física e mental,

Isto posto, acreditamos ser a entidade merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.633/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 23 de setembro de 2009.

Cecília Ferramenta, relatora.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.649/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação dos Recicladores de Formiga - Recifor -,

com sede no Município de Formiga.

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

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem agora a matéria a esta

Comissão, para deliberação conclusiva, nos termos do art. 103, I, “a”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.649/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Recicladores de Formiga - Recifor -, com sede no Município de Formiga, que tem

por finalidade apoiar e defender os interesses dos trabalhadores com materiais

reaproveitáveis.

A Associação promove campanhas educativas e desenvolve projetos de

recuperação ambiental, além de apoiar a criação de cooperativas que possam, junto

com seus associados, lutar pela preservação do meio ambiente, pelo

desenvolvimento sustentável e pela melhoria da qualidade de vida.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.649/2009, em turno

único.

Sala das Comissões, 23 de setembro de 2009.

Cecília Ferramenta, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.650/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Fahim Sawan, o projeto de lei em epígrafe objetiva declarar

de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Boa Vista, com sede no

Município de Uberaba.
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A proposição foi analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

apresentada.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, conforme

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.650/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Moradores do Bairro Boa Vista, com sede no Município de Uberaba, entidade

sem fins lucrativos, que tem por objetivos a promoção da ética, da solidariedade e da

cidadania, o apoio a manifestações culturais, o incentivo à instrução, a colaboração

com o poder público na formulação de políticas públicas, a promoção do voluntariado

e da capacitação profissional e a defesa e conservação do meio ambiente.

A concessão do título de utilidade pública tem por fundamento o entendimento de

que se trata de um meio utilizado pelo governo para apoiar entidades privadas que

prestam serviços necessários à coletividade, como a assistência social, a promoção

da educação e da cultura, entre outros. Para que as instituições possam receber

esses títulos, é mister que seus serviços sejam executados da mesma forma que o

governo os executaria, para atender ao público em geral, sem distinções de raça, cor,

credo ou outras formas de discriminação, não tendo o lucro por finalidade.

No que toca às associações comunitárias, é forçoso reconhecer que muitas

executam tarefas melhor do que o governo, uma vez que contam com o empenho, a

flexibilidade e a dedicação de voluntários que demonstram agilidade incompatível

com a morosa estrutura burocrática governamental.

Dessa forma, a entidade em questão promove ações de relevância pública, razão

pela qual merece o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 3.650/2009, em turno

único.

Sala das Comissões, 23 de setembro de 2009.

Cecília Ferramenta, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.652/2009
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Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Vanderlei Miranda, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Projeto Vida Nova - Pró-Vida -, com sede no Município

de João Monlevade.

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 3.652/2009 tem por escopo seja declarado de utilidade pública o

Projeto Vida Nova - Pró-Vida -, com sede no Município de João Monlevade, entidade

civil sem fins lucrativos, fundada em 1991, que tem por finalidade congregar as

pessoas da comunidade, promovendo seu desenvolvimento.

Para cumprir seus objetivos programáticos, fomenta ações voltadas para o

incremento da educação, da cultura, do esporte, da proteção e defesa da saúde e da

integridade da família; o amparo da criança, do adolescente e dos idosos; a

conservação do meio ambiente; o combate à fome e à pobreza; a promoção de

cursos profissionalizantes; a integração de seus beneficiários no mercado de

trabalho; a manutenção de oficinas de artesanato e a habilitação e reabilitação de

portadores de deficiência.

Por isso é meritória a intenção de se lhe conceder a pretendida declaração de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.652/2009, em turno

único.

Sala das Comissões, 23 de setembro de 2009.

Cecília Ferramenta, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.655/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
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De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em tela visa a declarar de

utilidade pública a Associação Cultural Amigos de Cachoeira do Campo - Amic -, com

sede no Município de Cachoeira do Campo.

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 o

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.655/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Cultural Amigos de Cachoeira do Campo - Amic -, com sede no Município de

Cachoeira do Campo, que possui como finalidade precípua promover ações culturais,

sociais, educacionais e esportivas na comunidade. Dessa forma, objetiva estimular a

parceria da comunidade local com outras da região, buscando na solidariedade e na

defesa dos direitos sociais a integração de seus associados, além de promover a

preservação e a conservação do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável.

Esclareça-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem por finalidade mudar o nome do Município sede da entidade, pois

Cachoeira do Campo, constante no art. 1º do projeto, é distrito de Ouro Preto.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.655/2009,

em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 23 de setembro de 2009.

Cecília Ferramenta, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.659/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Carlin Moura, o projeto de lei em tela visa a declarar de

utilidade pública a Associação de Voluntários para Curso de Capacitação Qualitativa,

com sede no Município de Belo Horizonte.
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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 3.659/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Voluntários para Curso de Capacitação Qualitativa, com sede no Município de

Belo Horizonte, associação humanitária, de caráter filantrópico, beneficente,

educacional e cultural, sem fins lucrativos, que tem como finalidade o

desenvolvimento, a implantação e o acompanhamento de programas voltados à

promoção humana, social, cultural e educacional. Com esse propósito, promove

atividades com o fim de combater a fome e a pobreza; minimizar o déficit habitacional

com a conquista de moradia digna com urbanização e saneamento; divulgar a cultura

e o esporte; qualificar jovens adultos, capacitando-os para o mercado de trabalho;

defender o acesso universal e permanente à educação de qualidade.

Diante da importância de suas atividades, acreditamos ser a instituição merecedora

do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.659/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 23 de setembro de 2009.

Cecília Ferramenta, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.668/2009

Comissão de Cultura

Relatório

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

declarar de utilidade pública o Congado da Vila Santa Rosa, com sede no Município

de Nova Era.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que a considerou jurídica, constitucional e legal, e 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 3.668/2009 tem por escopo declarar de utilidade pública o

Congado da Vila Santa Rosa, com sede no Município de Nova Era, entidade civil sem

fins lucrativos, de cunho cultural, que tem por finalidade difundir e preservar as

manifestações do folclore e tradições locais.

Fundada em 1993, encontra-se em pleno e regular funcionamento desde então,

promovendo a divulgação do folclore e de outros movimentos culturais que visem

preservar e difundir a cultura regional, bem como a integração de seus associados

com a comunidade.

Levando-se em consideração a exposição de motivos, a entidade está habilitada a

receber o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.668/2009, em turno

único.

Sala das Comissões, 23 de setembro de 2009.

Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.670/2009

Comissão de Segurança Pública

Relatório

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

objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Reformados da Polícia Militar

de Lavras – ARPML –, com sede no Município de Lavras.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

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

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 3.670/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Reformados da Polícia Militar de Lavras – ARPML –, com sede no Município de

Lavras, que tem como finalidade manter e estimular o espírito de solidariedade entre

seus associados.
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Busca, também, congregar oficiais e praças reformados, bem como viúvas dos

sócios falecidos; providencia gratuitamente junto aos órgãos competentes o

encaminhamento de toda a documentação necessária ao recebimento de pensões,

montepios, pecúlios, seguros e outros benefícios para as viúvas de sócios e seus

dependentes; e presta serviços de orientação jurídica gratuita, entre outros.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.670/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 24 de setembro de 2009.

Tenente Lúcio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.671/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Djalma Diniz, o projeto de lei em tela visa a declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária, Cultural, Esportiva, Beneficente,

Evangélica e Social da Região Norte - Accebes -, 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 3.671/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária, Cultural, Esportiva, Beneficente, Evangélica e Social da Região Norte -

Accebes -, com sede no Município de Belo Horizonte, entidade sem fins econômicos,

que tem a finalidade exclusiva de reivindicar junto ao poder público melhoramentos

para o progresso da comunidade da região Norte de Belo Horizonte. Com esse

propósito, promove estudos e acompanha projetos nos setores urbanístico, cultural e

de assistência social naquela região, objetivando a promoção humana, o combate à

fome e à pobreza, o aprimoramento da educação, o incentivo à prática de esportes, a
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proteção à saúde da família, à maternidade, à infância e aos idosos, a preservação

do meio ambiente, a realização de cursos profissionalizantes e a integração de seus

alunos no mercado de trabalho, com atenção especial ao portador de deficiência.

Diante da importância das atividades desenvolvidas, acreditamos ser a instituição

merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.671/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 23 de setembro de 2009.

Cecília Ferramenta, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.674/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Walter Tosta, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais da Capivara, com sede no

Município de Corinto.

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 3.674/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Produtores Rurais da Capivara, com sede no Município de Corinto, a qual possui

como finalidade desenvolver atividades que possam contribuir para a geração de

emprego e renda, visando ao fortalecimento econômico e social dos seus associados.

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. Além disso, promove o aprimoramento profissional

mediante cursos de capacitação, combate a fome e a pobreza e oferece assistência

às famílias carentes.
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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 3.674/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 23 de setembro de 2009.

Cecília Ferramenta, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.675/2009

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 Evangélica Lar Ebenézer, com

sede no Município de Araxá.

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 3.675/2009 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação Evangélica Lar Ebenézer, entidade civil sem fins lucrativos, fundada em

2004, que tem por finalidade zelar pelos idosos carentes, defendendo seus direitos.

A documentação anexada ao processo demonstra que essa instituição promove

ações diversas, principalmente, voltadas à assistência ao idoso desamparado e

carente, como firmar convênios com entidades públicas ou privadas; estimular a

criação de unidades de prestação de serviços ou núcleos de desenvolvimento,

denominados departamentos, para melhor atendimento a seus assistidos; promover

seminários e cursos, objetivando o aprimoramento do espírito de união dos

associados e da comunidade.

Pelo trabalho realizado, é meritória a intenção de se lhe conceder a pretendida

declaração de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.675/2009, em turno
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único.

Sala das Comissões, 23 de setembro de 2009.

Cecília Ferramenta, relatora.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 851/2007

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o Projeto de Lei nº 851/2007

proíbe a exigência da apresentação da carteira da Ordem dos Músicos do Brasil nas

realizações de “shows” no Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” no dia 19/4/2007, a proposição foi distribuída a

esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em tela objetiva tornar dispensável a apresentação, pelos músicos, da

carteira da Ordem dos Músicos do Brasil como condição para participar de “shows” e

eventos afins. Na justificação que acompanha o projeto, alega-se que tal exigência

leva a um cerceamento do direito de exercer a profissão.

A Ordem dos Músicos do Brasil constitui uma autarquia federal criada pela Lei nº

3.857, de 22/12/1960, que regulamenta a profissão de músico. A entidade cobra uma

anuidade de R$82,40 de seus filiados, bem como uma taxa no valor de R$260,00

para a emissão da carteira de músico.

Trata-se, pois, de entidade voltada para a fiscalização da profissão de músico e

para a defesa dos interesses dessa categoria. Inclui-se no rol de suas atribuições a

emissão da carteira da Ordem dos Músicos do Brasil, a qual, por força da

mencionada Lei nº 3.857, constitui documento indispensável para o exercício da

profissão.

Ocorre que vários músicos têm-se insurgido contra a entidade, uns preconizando

sua extinção, e outros, uma profunda reestruturação, sob o argumento de que a

instituição não tem defendido os interesses da categoria nem exercido de modo

correto a fiscalização da capacitação de músicos, entre outras críticas, o que tem
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motivado o surgimento de ações judiciais relativas à matéria.

Da perspectiva constitucional, importa dizer que o art. 5º, inciso XIII, da Constituição

Federal estabelece que “é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão,

atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer”. Trata-se, pois, de um

direito fundamental consignado de modo expresso na Lei Maior. Entretanto, a própria

Constituição estabelece a necessidade de atendimento das exigências de

qualificação consignadas na legislação pertinente.

Nesse passo, é importante sublinhar dois aspectos que ressaem do mencionado

preceptivo constitucional: de um lado, o direito individual de escolher qualquer

trabalho, ofício ou profissão, o que representa uma projeção específica do princípio

da liberdade, um dos cânones de qualquer regime que se pretenda democrático; de

outro, a condição imposta pelo legislador constituinte para a fruição desse direito,

qual seja a capacitação exigida para o exercício profissional.

Na verdade, tal dispositivo demonstra de modo evidente que os direitos individuais

não são absolutos, comportando determinadas restrições, desde que estas não

desnaturem o núcleo fundamental desses direitos. Assim, no que toca ao direito de

exercer qualquer trabalho, ofício ou profissão, tal exercício fica condicionado à

capacitação necessária para tanto. Tal exigência se prende à necessidade de

proteger a coletividade, vale dizer, assegurar que os tomadores de serviços não

sejam surpreendidos com trabalhos mal executados ou com serviços mal prestados

em razão de incapacitação ou inabilitação profissional. Essa preocupação se faz

sentir de modo mais evidente no caso de profissões como medicina, engenharia,

advocacia etc.

Portanto, é compreensível que haja o disciplinamento jurídico do exercício de

profissões, cabendo frisar que os condicionamentos impostos devem tomar em

consideração o princípio da razoabilidade, o qual há de servir de inspiração ao

legislador para que este não extrapole os limites tracejados pelo legislador

constituinte. Dito noutros termos: as restrições impostas pelo legislador

infraconstitucional cingem-se àquelas atinentes à capacitação ou qualificação

profissional, na medida do necessário para proteger a coletividade. Não se trata de

algo que não tenha um caráter de impessoalidade e não se revista de outro propósito
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senão o de proteger a sociedade de maus profissionais, o que, em última análise, não

deixa de ser também uma proteção da própria categoria, na medida em que a

imagem desta não é atingida, sem falar que se evita o aviltamento dos preços dos

serviços cobrados por pseudoprofissionais. Feitas essas considerações e volvendo a

atenção para o projeto em tela, pode-se concluir que a profissão de músico acha-se

regida pela referida Lei nº 3.857, a qual exige que o músico profissional obtenha

regularmente a carteira da Ordem dos Músicos do Brasil, documento comprobatório

de sua capacitação profissional. Importa ressaltar que se trata de uma lei nacional, a

qual se impõe, pois, à observância de todos os Estados da Federação. Nem poderia

ser diferente, pois o objeto que recai sobre a disciplina legal - o exercício de profissão

- reveste-se de interesse nacional. Contudo, tal lei tem suscitado inúmeras ações

judiciais, preconizando sua não recepção pela Constituição de 1988. Com efeito, no

caso de uma atividade artística, como a de músico, a exigência da carteira

profissional não se compatibiliza com o princípio da proporcionalidade, que há de

nortear eventuais restrições ao exercício de profissão. Se é inquestionável o potencial

de lesividade que um falso médico ou um pseudoengenheiro podem causar à

coletividade, não se vislumbra, no caso da atividade musical, algo sequer

semelhante. A Procuradoria-Geral da República, em parecer exarado na ADI 3870,

intentada com o propósito de impugnar a Lei nº 12.547, de conteúdo análogo ao do

projeto em análise, deixou consignado que a exigência de carteira de músico constitui

restrição indevida a atividade profissional, dada a intrínseca natureza artística da

atividade musical, incompatível com a exigência de inscrição de músico em

organismos de fiscalização profissional. Não obstante, segundo o mesmo parecer, ao

Estado-membro faleceria competência legislativa para disciplinar a matéria. A referida

ação aguarda julgamento no STF.

Isso posto, sem entrar no mérito das condições para a capacitação profissional

constantes na mencionada Lei nº 3.857 e sem questionar se essa foi ou não, total ou

parcialmente, recepcionada pela Constituição de 1988 - questão que tem sido

discutida no Judiciário -, resulta claro que não há espaço para a atuação legislativa

estadual nessa seara, nos moldes do disposto no projeto em exame. Trata-se, pois,

de matéria que se insere no domínio de competência legislativa privativa da União,
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nos termos do disposto no art. 22, inciso I, da Lei Maior.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 851/2007.

Sala das Comissões, 22 de setembro de 2009.

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

Alves - Padre João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.382/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

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.

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 2, que apresentou.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe impõe as seguintes penalidades aos estabelecimentos

comerciais que venderem, servirem ou fornecerem bebidas alcoólicas a crianças e

adolescentes: 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 e

cancelamento da inscrição no cadastro de contribuintes. No último caso, a reativação

da inscrição estadual somente poderia ser solicitada após o prazo de seis meses.

Destaca-se que, em caso de dúvida, o comerciante exigiria a comprovação da idade

do consumidor, mediante a apresentação de documentação hábil.

Em sua justificação, a autora destaca a necessidade de coibir a venda de bebidas
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alcoólicas a crianças e adolescentes, em vista dos malefícios que o álcool causa à

saúde. Com esse objetivo, torna-se de grande importância a criação de novas

sanções aos estabelecimentos comerciais que não cumprem as normas legais.

Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça destacou que as penas de

suspensão e cassação da permissão para venda de bebidas alcoólicas e o

cancelamento da inscrição no cadastro de contribuintes poderiam trazer impactos

negativos para a economia e favorecer a proliferação de atividades comerciais

clandestinas. Em relação à multa, ela foi graduada de 500 a 1.000 Ufemgs, de acordo

com a gravidade da infração e o porte do estabelecimento. Buscando ajustar o projeto

original a essas observações, foi apresentado o Substitutivo nº 1.

A Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social corroborou o parecer da

Comissão de Constituição e Justiça, mas apresentou o Substitutivo nº 2, com o

objetivo de aperfeiçoar o texto da norma. Destacamos que o Substitutivo nº 2 contém

um erro material, pois o valor da multa foi alterado para o intervalo de 500 a 1.500

Ufemgs, sem ser essa a vontade da referida Comissão. Por esse motivo, esta

Comissão apresenta a Emenda nº 1.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, escopo desta Comissão, o projeto

original, o Substitutivo nº 1 e o Substitutivo nº 2 não criam despesas para os cofres

públicos e não têm impactos na Lei Orçamentária. Dessa forma, não contrariam a Lei

Complementar Federal nº 101, de 4/5/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal.

Em vista dessas considerações, entendemos que as alterações propostas pelo

Substitutivo nº 2 aprimoram o projeto original, são pertinentes no combate à venda de

bebidas alcóolicas a menores de 18 anos e não geram impactos negativos à

economia.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.382/2009, no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 2, apresentado pela Comissão do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social, com a Emenda nº 1 a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao inciso II do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)
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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.”.

Sala das Comissões, 23 de setembro de 2009.

Zé Maia, Presidente - Inácio Franco, relator - Antônio Júlio - Lafayette de Andrada.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 23/9/2009, a seguinte comunicação:

Do Deputado Mauri Torres notificando o falecimento da Sra. Maria Rosa Guimarães

Nascimento, ocorrido em 22/9/2009, em Sem-Peixe. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 26 DE SETEMBRO DE 2009

ATAS

ATA DA 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 24/9/2009

Presidência dos Deputados Doutor Viana e Ruy Muniz

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

Questões de ordem - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições:

Projetos de Lei nºs 3.790 a 3.792/2009 - Projetos de Resolução nºs 3.793 e

3.794/2009 - Requerimentos nºs 4.656 a 4.662/2009 - Comunicações: Comunicação

do Deputado Elmiro Nascimento - Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários -

Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

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

Pinheiro - Sargento Rodrigues - Ademir Lucas - Alencar da Silveira Jr. - André

Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Braulio Braz - Carlin Moura - Célio Moreira

- Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Djalma Diniz - Doutor Rinaldo -

Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini -

Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gláucia Brandão - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair

Nogueira - João Leite - Juarez Távora - Leonardo Moreira - Neider Moreira - Padre

João - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Ruy Muniz -

Sebastião Costa - Tiago Ulisses - 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
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1ª Fase (Expediente)

Ata

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Questões de Ordem

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, realmente fiquei muito triste hoje e nem

acreditei quando vi a notícia nos jornais, mesmo sabendo que o Prefeito de Belo

Horizonte havia dito que faria isso - e fez mesmo. Sua atitude é um verdadeiro

absurdo, um desrespeito e rasga totalmente a legislação. Afinal, ele está tirando mais

de 100 Guardas-Municipais, que têm a responsabilidade de cuidar do patrimônio

público, das praças e, principalmente, da porta de escolas, e colocando-os nas ruas

para multarem. Como já disse, isso fere a legislação. Aliás, há pareceres do

Ministério das Cidades, do Denatran, do Tribunal de Justiça de São Paulo, da OAB,

todos contra os Guardas-Municipais multarem - até o próprio Ministério Público é

contra. Portanto, a Guarda Municipal tem a função de cuidar do patrimônio público,

mas, infelizmente, em Minas Gerais, especificamente em Belo Horizonte, instalou-se

a indústria da multa, com possibilidade de a BHTRANS perder o poder de polícia. Só

falta mais um voto para isso acontecer, e essa decisão será julgada no STJ. O

Ministro Mauro Marques, relator do processo, já votou contrariamente ao poder de

polícia da BHTRANS. Diante dessa situação, o Prefeito Márcio Lacerda rapidamente

autorizou os Guardas-Municipais a “soltar” a caneta e multar à vontade. É um

verdadeiro desrespeito, é um absurdo, fere a legislação. Comentava com o Deputado

Doutor Viana - que já vem falando isso aqui há mais de quatro anos - sobre essa

situação. Infelizmente, esse problema é uma realidade e mostra a sanha

arrecadatória do Município. A BHTRANS aplica uma multa por minuto, ou seja, mais

de 1.700 por dia, o que corresponde a uma arrecadação, nos últimos seis meses, de

mais de R$23.000.000,00. Aliás, quando Fernando Pimentel era Prefeito, houve uma

discussão, e ele garantiu que a Guarda Municipal não multaria, como fez durante o

seu mandato. No entanto, tal não acontece agora no mandato do Prefeito Márcio

Lacerda. Há vários levantamentos que fizemos de outras cidades que estão com

ações na Justiça sobre as mesmas questões. Sabe o que fizemos? Antes de o
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Ministério Público abrir suas portas, já estávamos lá. Assim que elas foram abertas,

fiz uma representação, solicitando que ele impeça a Guarda Municipal de aplicar

multas em Belo Horizonte, porque isso está claro em toda a legislação, e, de acordo

com o entendimento, a Guarda Municipal não tem competência para atuar na

fiscalização de trânsito, incluindo procedimento relativo à aplicabilidade de multas,

como também não detém legitimidade para firmar convênio com os órgãos de trânsito

para a aplicação de sanções aos infratores. (- Lê: )

“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 do trânsito. Sua atuação se restringe à proteção dos bens,

serviço e instalações do ente municipal, conforme o art. 144, § 8º, da Constituição

Federal.”

Portanto a Guarda Municipal não pode atuar no trânsito, não pode multar. Não

somos a favor de motorista infrator, e aquele que cometer irregularidade tem, sim, de

ser punido. Se atravessou o sinal, ele tem de ser punido. No entanto não podemos

aceitar a falta de bom senso, e é justamente isso o que acontece. Vários exemplos

foram dados aqui, e muitas pessoas que não cometeram infração foram multadas

pela BHTRANS. Aí o cidadão recorre, mas, infelizmente, a Jari só julga a favor de

altas autoridades. Portanto não adianta o povo recorrer, já que perdem todas as

ações. Um grande número de pessoas encaminhou suas multas para o nosso

gabinete. Há até um taxista, multado duas vezes na mesma semana, pelo mesmo

agente, por estar usando fone de ouvido, mas ele disse que nunca usou fone de

ouvido, e nem sabe o que é isso. Assim, entramos com uma representação no

Ministério Público, a fim de que o ato absurdo do Prefeito Márcio Lacerda seja

cancelado o mais rapidamente possível. Confiamos muito no Ministério Público, que

já se posicionou contrariamente ao poder de polícia da Guarda Municipal, por isso

esperamos uma decisão, até mesmo uma medida liminar do Tribunal de Justiça, pois

a população não pode ser penalizada. O Prefeito Márcio Lacerda sabe que perderá a

ação no STJ. Temos agenda marcada no STJ, quando visitaremos todos os

Ministros, até o Mauro Marques. Com a BHTRANS, perdendo o poder de polícia para

multar, mais do que depressa, o Prefeito colocou a Guarda Municipal para fazer isso,
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a fim de continuar com a arrecadação. Uma verdadeira indústria de multa instalou-se

em Belo Horizonte e na Região Metropolitana. Não podemos aceitar isso.

O Deputado João Leite - Obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de elogiar a iniciativa

não só da Prefeitura de Belo Horizonte, mas também do governo do Estado, por

declarar situação de calamidade pública no Anel Rodoviário de Belo Horizonte. A

irresponsabilidade do governo federal em manter desligados os radares do Anel

Rodoviário de Belo Horizonte vem provocando mortes de famílias de Belo Horizonte,

Minas Gerais e mesmo do Brasil, que utilizam o Anel. Elas o estão dividindo com

carretas pesadas e caminhões, provocando separação, morte, tristeza e grande

prejuízo para todo o Estado de Minas. Há anos estamos acompanhando o envio zero

de recursos federais para resolver a questão do Anel Rodoviário, que pertence ao

governo federal, mas ele nada faz para resolver a situação. E a mesma coisa

acontece em relação ao metrô de Belo Horizonte, da Região Metropolitana. Temos

esse problema, e o governo federal não investe. Ao mesmo tempo envia para o metrô

de Caracas, que está com a sua quarta fase quase finalizada, recursos do BNDES.

Por que Belo Horizonte não pode receber os recursos? Por que o Anel Rodoviário e o

metrô de Belo Horizonte não podem receber esses recursos. Queria também,

rapidamente, Sr. Presidente, com muita tristeza, comentar a punição recebida pelo

Deputado Henrique Afonso, do PT, pastor presbiteriano, que se manifestou contra o

aborto e foi punido pelo partido. Ele está suspenso por 90 dias; além desse

parlamentar, está suspenso por mais de um ano, por ter-se manifestado contra o

aborto, também o Deputado Luiz Bassuma, da Bahia, que não é de nenhuma igreja

protestante ou evangélica, é espírita. Ele está correndo o risco de não se candidatar

nas próximas eleições. Imaginem: os Deputados estão perdendo o direito de

discursar, de pertencer a comissões; estão suspensos de suas funções porque se

manifestaram em favor da vida, contra a morte de crianças. Dizem que puniram os

Deputados que são progressistas, que repetiram o que os faraós fizeram no Egito e

na Mesopotâmia - terra dos povos mais remotos. Existe algo mais antigo do que

matar criança? Foi isso o que o PT fez contra o pastor presbiteriano Deputado

Henrique Afonso, do Acre, e contra o Deputado espírita Luiz Bassuma. Quero dizer

da minha tristeza por ver isso acontecendo no nosso país. A vida está em risco.
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Deputado Doutor Viana, tenho realizado trabalho com companheiros do PSDB, para

que o nosso partido não seja invadido por esta sanha perseguidora contra a vida de

crianças indefesas que ainda estão no ventre de suas mães e são arrancadas dali.

Os defensores da vida dessas crianças estão sendo punidos por seus partidos.

Lamento e agradeço a oportunidade, Deputado Doutor Viana.

O Deputado Délio Malheiros - Sr. Presidente, ouvi atentamente o que o Deputado

Weliton Prado falou. Oriento-lhe a conhecer um pouco a história da nossa luta contra

a aplicação de multas por parte da Guarda Municipal. Eu já havia impetrado

representação no Ministério Público, complementada ontem. Rememorei para esse

órgão o que foi dito, por escrito, ao Sr. Prefeito Márcio Lacerda em janeiro do corrente

ano: a Guarda Municipal está aplicando multas arbitrariamente a partir de hoje. E o

pior: estamos assistindo à prática do crime de falsidade ideológica, em que o Guarda-

Municipal está anotando a infração e passando-a para o agente da BHTRANS, que,

por sua vez, lavra o auto de infração. Repito: isso é falsidade ideológica, é caso de

demissão imediata, a bem do serviço público. É como se um médico que não

examinou o paciente aceitasse o relato de outro colega e declarasse que aquele

paciente está apto a exercer função ou deve entrar de licença. Portanto impetramos,

junto ao Ministério Público, à Justiça e a todos os órgãos, representações para que a

Guarda Municipal de Belo Horizonte, que está apta apenas a cuidar do patrimônio do

Município, não se enverede nessa ilegalidade de aplicar penalidade de trânsito. Não

houve concurso público para isso, não existe essa atribuição legal ou constitucional.

Estão arbitrariamente inovando, exercendo atividade que não lhes pertence. Sendo

assim, estamos tomando todas as providências legais para que essa arbitrariedade

de a Guarda Municipal aplicar multa de trânsito em Belo Horizonte não prevaleça.

Aliás, apresentamos projeto nesta Casa para impedir o Detran de Minas Gerais de

anotar, nos seus registros, de classificar e notificar quaisquer motoristas em razão de

penalidades aplicadas por quem não tem competência, não tem atribuição legal de

exercer essa atividade, que é do Estado. Aquele que aplica penalidade de trânsito

deve ter fé pública, e o Guarda-Municipal não a tem, não está apto. A derrota do

Município será fragorosa. Esse profissional tem o dever e a atribuição de guardar o

patrimônio do Município, as praças, as ruas e os prédios públicos; não pode aplicar
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penalidade de trânsito. Nada contra os Guardas-Municipais. A tarefa que exercem

tem caráter muito importante para a sociedade, mas enveredar por esse campo de

aplicação de penalidades, anotar a infração e passar para um funcionário da

BHTRANS é um crime que vai custar caro. E por último, Presidente, gostaria de dizer

que a Prefeitura de Belo Horizonte será derrotada na Justiça, porque os Guardas-

Municipais vão pedir equiparação salarial com os agentes da BHTRANS na Justiça.

Os Guardas-Municipais ganham R$1.000,00; os da BHTRANS, R$2.000,00, e vão

exercer as mesmas funções!? Portanto, a Prefeitura terá um passivo enorme, e quem

vai pagar a conta disso será o contribuinte. Vão ingressar na Justiça pedindo

remuneração de duas funções que estão exercendo, de Guarda-Municipal Patrimonial

e de agente de trânsito. O Prefeito Márcio Lacerda foi alertado por nós oficialmente

em janeiro deste ano para não se envolver nessa ilegalidade, nessa

inconstitucionalidade, porque o custo para o erário será enorme e o contribuinte é

quem vai pagar essa conta. Se essas penalidades forem realmente registradas, serão

canceladas judicialmente, tamanha e flagrante a inconstitucionalidade dessa medida.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinada a esta fase e não havendo

correspondência a ser lida, a Mesa passa a receber proposições.

PROJETO DE LEI Nº 3.790/2009

Declara de utilidade pública a Associação Cão Viver em Defesa dos Animais, com

sede no Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cão Viver em Defesa dos

Animais, com sede no Município de Contagem.

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

Sala das Reuniões, 24 de setembro de 2009.

Ademir Lucas

Justificação: A Associação Cão Viver em Defesa dos Animais, entidade de direito

privado, sem fins lucrativos, de caráter socioambiental, tem por escopo esclarecer e
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educar a população quanto à posse responsável e à esterilização de animais.

Para a consecução de seu objetivo, promove a recuperação e a proteção da

identidade dos animais; oferece serviços de guarda, tratamento, esterilização,

vacinação, pequenas incisões cirúrgicas, cremação, adestramento e exposição;

estimula a adoção de animais abandonados; promove a defesa dos diretos sociais

coletivos e difusos relativos aos animais e ao meio ambiente; estimula o

aperfeiçoamento e o cumprimento de legislação que instrumentalize a concretização

de suas finalidades.

Considerando que as ações desenvolvidas pela Associação são importantes para a

preservação e a proteção de nossa fauna, 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 de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.791/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itajubá 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 Itajubá o imóvel

de propriedade do Estado de Minas Gerais, situado na Rua Orlando Mohalen, s/n,

Bairro Medicina, com área de 2.134,28m² (dois mil, cento e trinta e quatro vírgula

vinte e oito metros quadrados), registrado sob os nºs 5.803, do Livro 3-D, fls 262, e

5.702, do Livro 3- D, fls. 241, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de

Itajubá.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” destina-se à construção de uma

praça de lazer e esportes.

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 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.

Sala das Reuniões, 24 de setembro de 2009.
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Almir Paraca

Justificação: Por solicitação do Município de Itajubá, pleiteamos nesta proposição a

transferência de propriedade do terreno situado na Rua Orlando Mohalen, s/n, Bairro

Medicina, com área de 2.134,28m², registrado sob os nºs 5.803, do Livro 3- D, fls 262,

e 5.702, do Livro 3-D, fls. 241, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de

Itajubá, de propriedade do Estado de Minas Gerais, para o Município de Itajubá, que

ali instalará uma praça de esportes e lazer, destinada à utilização pelos moradores e

visitantes do Bairro Medicina.

Para instruir nossa solicitação e contar com o apoio de nossos pares para a

tramitação sem obstáculos desta proposta, anexamos ao projeto de lei ofícios e

documentos que comprovam a titularidade do terreno, a sua não utilização pelo

Estado para a construção de uma unidade escolar em 1960 e até hoje não foi

realizada; o Termo de Vinculação e Responsabilidade a ele referente, bem como

cópias dos registros de imóveis, documentação fotográfica, escrituras públicas e o

formulário de Informação de Valor para Fins de Contabilização, da Secretaria de

Estado de Planejamento e Gestão.

Por intermédio do Gabinete do Vice-prefeito e por solicitação formal do Prefeito

Municipal de Itajubá, tomamos conhecimento da verdadeira necessidade da doação,

para que se leve a cabo projeto de tamanha importância - especialmente para os

jovens Itajubenses -, mas também para os moradores de todas as faixas etárias. Um

espaço destinado à prática de atividades esportivas e lúdicas e de promoção do bem-

estar da população pela possibilidade de horas de lazer, descanso e convivência

comunitária.

- 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 3.792/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Catadores Itajubenses de Materiais

Recicláveis - Acimar -, com sede no Município de Itajubá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Catadores

Itajubenses de Materiais Recicláveis - Acimar -, com sede no Município de Itajubá.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de setembro de 2009.

Luiz Humberto Carneiro

Justificação: Com a finalidade precípua de apoiar e defender os interesses dos

catadores de material reciclável, favorecendo sua união e organização, foi criada, em

2007, a Associação dos Catadores Itajubenses de Materiais Recicláveis, entidade

civil, de direito privado, sem fins lucrativos.

Para a consecução de seu objetivo, a entidade mantém serviços de assessoria

jurídica, possibilita aos seus associados segurança no trabalho e cria condições para

a inserção dos catadores no mercado de materiais recicláveis, apoiando sua

autonomia e independência. Além disso, luta para que esses trabalhadores sejam

respeitados e para que sua atividade seja legalmente reconhecida, apoia a criação de

cooperativas e promove a educação e a preservação do meio ambiente.

Diante da importância das ações realizadas pela Associação dos Catadores

Itajubenses de Materiais Recicláveis, 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 RESOLUÇÃO Nº 3.793/2009

Ratifica regime especial de tributação concedido à indústria de laticínios, nos

termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º – Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao

contribuinte mineiro da indústria de laticínios, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763,

de 26 de dezembro de 1975, em virtude de benefícios fiscais concedidos pelos

Estados do Rio de Janeiro, por meio da Lei nº 4.533, de 4 de abril de 2005, alterada

pela Lei nº 5.229, de 29 de abril de 2008; de Goiás, por meio do Decreto nº 4.852, de

29 de dezembro de 1997; do Espírito Santo, pelo Decreto nº 1.176-R, de 30 de julho

de 2003; e da Bahia, pelo Decreto nº 10.710, de 18 de dezembro de 2007.

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 24 de setembro de 2009.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do dia.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.794/2009

Ratifica regime especial de tributação concedido à indústria de revestimento

cerâmico, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro da indústria de revestimento cerâmico, nos termos do art. 225 da Lei nº

6.763, de 26 de dezembro de 1975, em virtude de benefício fiscal concedido pelo

Estado da Bahia por meio da Lei nº 7.025, de 24 de janeiro de 1997.

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

Sala das Reuniões, 24 de setembro de 2009.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do dia.

REQUERIMENTOS

Nº 4.656/2009, do Deputado Ademir Lucas, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Sra. Suraya Khalil Lebbos pela sua indicação para

receber o prêmio Mulheres Notáveis de Minas Gerais 2009. (- À Comissão de

Turismo.)

Nº 4.657/2009, do Deputado Ademir Lucas, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Sr. Sérgio Teixeira da Fonseca por ter sido eleito Vice-

Diretor da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG.

Nº 4.658/2009, do Deputado Ademir Lucas, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Sr. Emerson Silami Garcia por ter sido eleito Diretor da

Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG. (-

Distribuídos à Comissão de Educação.)

Nº 4.659/2009, do Deputado Delvito Alves, em que solicita seja encaminhado ao

Delegado do Município de Ouro Preto pedido de providências para que seja feita a

vistoria no veículo Ford Corcel, ano 1974, placa GOH-0789, que se encontra

apreendido nesse Município, com suspeita de adulteração no chassi, há mais de um
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ano aguardando laudo técnico. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 4.660/2009, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Sebastião Helvécio Ramos de Castro pela posse como

Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. (- À Comissão de

Administração Pública.)

Nº 4.661/2009, da Comissão de Administração Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Chefe do Departamento de Trânsito de Minas Gerais - Detran-MG -

pedido de informações sobre a receita advinda da aplicação de multa de trânsito nos

últimos cinco anos em Belo Horizonte, discriminando os valores anuais, as regiões da

Capital de maior incidência e o tipo de multa aplicada.

Nº 4.662/2009, da Comissão de Educação, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Desenvolvimento Social pedido de informações sobre a possibilidade

de utilização de verbas depositadas em favor do Município de Januária, mas que

ainda não foram repassadas às creches do Município. (- Distribuídos à Mesa da

Assembleia.)

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

Comunicações

- É também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado 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 do encontro “Mais dez: o Legislativo e a sociedade construindo juntos o

novo Plano Nacional de Educação”.

- A ata desse evento será publicada em outra edição.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente (Deputado Ruy Muniz) - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Encerramento

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

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

Deputados para a especial de amanhã, dia 25, às 14 horas, nos termos do edital de

convocação. Levanta-se a reunião.
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ATA DA SOLENIDADE REALIZADA NA 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 23/9/2009

Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Destinação da interrupção dos trabalhos ordinários - Composição da

Mesa - Leitura do termo de posse - Assinatura do termo de posse - Posse do

Deputado Doutor Ronaldo - Registro de presença - Suspensão dos trabalhos

ordinários.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente - Destina-se esta parte da reunião à solenidade de posse do Sr.

Ronaldo João da Silva na vaga decorrente da renúncia do Deputado Sebastião

Helvécio para investidura no cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas.

Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs.

Ronaldo João da Silva e Deputado Sargento Rodrigues, 3º-Secretário desta Casa.

Leitura do Termo de Posse

O Sr. Presidente - Com a palavra, o 3º-Secretário, nas funções de 1º-Secretário,

para proceder à leitura do termo de posse.

O Sr. Secretário (Deputado Sargento Rodrigues) - (- Procede à leitura do termo de

posse.).

O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvirem, de pé, o

compromisso de posse que será prestado pelo Sr. Ronaldo João da Silva. Com a

palavra, o Sr. Ronaldo João da Silva, para prestar o seu compromisso regimental.

O Sr. Ronaldo João da Silva - ( - Procede à leitura do compromisso regimental.).

Assinatura do Termo de Posse

O Sr. Presidente - A Presidência convida o Sr. Ronaldo João da Silva a assinar o

termo de posse, que, em seguida, será assinado por este Presidente e pelo 3º-

Secretário, nas funções de 1º-Secretário.

- Procede-se à assinatura do termo de posse.

Posse do Deputado Doutor Ronaldo

O Sr. Presidente - Declaro empossado o Deputado Doutor Ronaldo.

Registro de Presença
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O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, em Plenário, dos Exmos. Srs.

Wanderli José Pereira de Moura, Presidente da Câmara Municipal de Funilândia;

José Soares de Alcântara, Prefeito desse Município; Remaclo Souza Canto, Prefeito

Municipal de Capim Branco; e Márcio Maroca, Prefeito Municipal de Sete Lagoas; na

pessoa destes, cumprimento todas as autoridades que comparecem a esta posse.

Parabenizamos o Deputado Doutor Ronaldo, desejando-lhe muito êxito e sucesso.

Suspensão dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 15 minutos, para troca

de cumprimentos. Estão suspensos os nossos trabalhos.

ATA DA 69ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 22/9/2009

Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - Questão de ordem - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 1ª Fase: - Inexistência de quórum para votação - 2ª Fase: Questões

de ordem; discurso do Deputado Arlen Santiago - Questões de ordem -

Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Weliton Prado - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão -

Ademir Lucas - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio

Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos

Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva -

Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Doutor Rinaldo - Duarte Bechir -

Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gláucia Brandão -

Inácio Franco - Jayro Lessa - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada -

Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre

João - Paulo Guedes - 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.
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Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - 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

- A Deputada Gláucia Brandão, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Questão de Ordem

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, hoje à tarde, ao usar a tribuna, mostrei

a nossa insatisfação, descontentamento e surpresa em ver uma publicação tão

benfeita, tão bem-elaborada, com a arte muito benfeita, mas uma publicação pirata da

Secretaria de Meio Ambiente. Essa publicação causou espanto porque, na realidade,

é uma resposta da Secretaria sobre o que vimos denunciando nesta Casa: a indústria

da multa que foi instalada no Norte de Minas Gerais, patrocinada pelo IEF. O

estranho é que, se tudo isso fosse verdade, o que custaria ao José Carlos de

Carvalho, Secretário de Meio Ambiente, ter coragem de assinar esse documento,

esse jornal pirata? O jornal pirata foi elaborado pelo IEF, pela Secretaria de Meio

Ambiente, distribuído aos milhares nas caminhonetes, nos carros do IEF no Norte de

Minas, no Projeto Jaíba. A estranheza maior foi que, depois que fiz o questionamento,

o Deputado Domingos Sávio, Líder da Maioria, usou a tribuna para dizer que essa

publicação foi patrocinada pelo Sr. Valmir Morais, Prefeito de Patis e Presidente da

Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene - Amams. Muito estranho,

porque é justamente na área mineira da Sudene que está acontecendo a farra da

indústria da multa, patrocinada pelo IEF, que está causando uma quebradeira

generalizada no Norte do Estado de Minas Gerais. Nós já vínhamos colhendo

assinatura para a abertura de uma CPI para apurar o caso, e essa CPI fica cada vez

mais reforçada. Por isso faço um apelo aos Deputados que ainda não assinaram o

requerimento para a criação dessa CPI que assinem. Além de implantar a indústria da
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multa no Norte de Minas e a perseguição a quem produz e a quem trabalha, agora a

Secretaria de Meio Ambiente resolve fazer pirataria com o dinheiro público. Um jornal

pirata, que não tem expediente, não tem jornalista responsável, não tem assinatura

de ninguém. E ainda pega os carros do Estado, com gasolina e funcionários do

Estado, para fazer a distribuição desse boletim apócrifo, para tirar a responsabilidade

deles e culpar o governo federal pelos atos que o IEF e a Secretaria de Meio

Ambiente vem cometendo no Norte de Minas. Essa matéria vem, há mais de 30 dias,

sendo denunciada por esta Casa, pelo jornal “O Tempo” e por vários órgãos de

imprensa. Precisamos tomar providências. É por isso que faço aqui, mais uma vez,

uma chamada aos Deputados, à Bancada ruralista nesta Casa, à Comissão de

Política Agropecuária e Agroindustrial, que sabe do problema e esteve no Jaíba, aos

Deputados da Bancada do Norte que ainda não assinaram, para que sejam solidários

a essa causa, que é de todos. É uma causa que precisa ser resolvida, senão vai

gerar quebradeira regionalizada. Isso, Sr. Presidente, é como o Collor fez com o

confisco da poupança. É o que a Secretaria de Meio Ambiente quer fazer: confiscar

as terras de todos do Norte de Minas, para transformar a região numa grande reserva

legal. Não estão levando em conta os empregos, as oportunidades, o povo do Norte

de Minas, que tem de largar lá suas famílias para ir cortar cana no Triângulo Mineiro.

O mesmo IEF que deixou desmatar 97% do Triângulo Mineiro agora quer transformar

a região mais pobre do Estado numa reserva legal. Seria até importante se

indenizassem os produtores rurais ou pagassem a eles para preservar, porque quem

mais quer preservar, podem ter certeza, é o produtor rural, que depende do equilíbrio

da natureza. O que estão fazendo é terrorismo. Não defendem o meio ambiente,

querem é arrecadar, fazer multa e perseguir as pessoas. Obrigado, Sr. Presidente.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª Parte da reunião, em sua 1ª Fase, com a apreciação de pareceres, requerimentos

e indicações.

A Presidência verifica, de plano, que não há quórum para votação, mas que há para

a continuação dos trabalhos.
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2ª Fase

O Sr. Presidente - Tendo em vista entendimentos entre as Lideranças sobre a

apreciação das matérias constantes na pauta, a Presidência passa à 2ª Fase da

Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Questões de Ordem

O Deputado Ruy Muniz - Gostaria de esclarecer ao Deputado Paulo Guedes, a

todos da Assembleia, ao povo do Norte de Minas em geral e aos produtores rurais

que o governo de Minas ontem fez grande reunião com os Secretários. Hoje já enviou

o Secretário de Agricultura, Dr. Gilman Viana, a Montes Claros, e ele se reuniu com

os produtores rurais e com o Presidente da Sociedade Rural, Sr. Alexandre Viana.

Houve grande entendimento, Deputado Paulo Guedes, para resolver de vez a

questão da mata seca, do Projeto Jaíba e das multas. Está-se abrindo grande

entendimento para renegociação, para conversão dessas multas e para outras formas

não de pagamento, mas de benefício ao meio ambiente. Precisamos buscar esse

entendimento. Vamos parar de fazer utilização política da causa e resolvermos os

problemas dos produtores, que estão unidos e apoiam o governo de Minas, o

Governador Aécio Neves e o nosso Vice-Governador, Anastasia. As diferenças foram

contornadas, com certeza. Muito obrigado, Sr. Presidente. Votaremos porque Minas

precisa avançar.

O Deputado Arlen Santiago - Insistindo nesse tema esdrúxulo, que traz tantos

sofrimentos, vemos, por exemplo, que o governo federal faz uma lei que determina

que a região onde há mata seca seja classificada como região de mata atlântica. Hoje

estivemos com o ex-Ministro José Carlos e com o atual Ministro, Minc. Por meio de

requerimento, o Ministro Minc foi convidado a vir à Comissão de Meio Ambiente, com

a finalidade de debater essa situação. Ele falou que queria ficar por dentro do tema,

quando o Secretário José Carlos lhe disse que havia sido feito um decreto pelo

governo federal declarando as áreas 3 e 4 do Projeto Jaíba como de interesse social.

Por quê? Porque era necessário fazer obras lá, obras do PAC, esse PAC empacado.

E as áreas 1 e 2 não. O Ibama não dá anuência. O Governador apresenta hoje esse

decreto, e o governo de Minas pedirá ao Ibama a anuência. O Ministro Minc, que se

recusou a vir aqui discutir esse tema com toda a população do Estado, disse que
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gostaria de que houvesse um documento feito por advogados e que não deixaria de

cumprir a lei em momento algum. Eu, o Deputado Gil Pereira e a Deputada Ana Maria

Resende conversamos com o Secretário José Carlos e dissemos que queríamos

levar até ele a população do Norte de Minas, para entregar esse documento a ser

feito pelo governo do Estado. Ele se recusou a fazê-lo, dizendo que não queria

politizar esse tema, nem ir para a cadeia se não cumprisse uma lei, sendo a lei boa

ou ruim. O Ministro Minc, do Presidente Lula, da área do Meio Ambiente, recusou-se

a receber os mineiros, que queriam entregar um documento a ele. Poderia muito

bem, para esclarecer definitivamente essa situação, marcar reunião com o Deputado

Paulo Guedes, com os outros Deputados, e nós iríamos. Todo o Norte de Minas iria

ao encontro do Ministro, os produtores do Jaíba e também os outros, como, por

exemplo, os do assentamento de Montalvânia, pois o Ibama não libera os

assentamentos do Incra, para que possam produzir. Quem pode mais é o governo

federal; o Ibama pode dar essa liberação. O Ministro Minc, do Meio Ambiente, pediu

que o governo de Minas mandasse para ele um documento provando que mata seca

não é mata atlântica. O governo de Minas fará isso. Mas ele nos disse textualmente

que pegará esse documento para enviá-lo à Advocacia-Geral da União. Não sei se é

assim que o governo federal tem de tratar os mineiros. Por que não discute o

assunto, e o Zé Carlos, o Minc, quem for, não ficam frente a frente? O governo

federal não pode continuar legislando dessa forma. Alguém do IBGE produz um

mapa, e nós, do Norte de Minas, passamos a viver nessa situação. Já que há tanta

energia, tanto gás, tanta força para falar mal do Governador Aécio Neves, que tem

feito tanto pelo Norte de Minas, com esse Proacesso maravilhoso, ao contrário do

nosso querido Presidente Lula, que está deixando a BR-135, há sete anos, sem um

palmo de asfalto, na região de Manga, Montalvânia, São João das Missões, por que

não se resolve esse problema? Queremos uma oportunidade para apresentar ao

governo federal nossa posição, a fim de que mude a lei ou o que for necessário a fim

de que o povo possa plantar. A Assembleia trabalhou muito e conseguiu mudar a lei,

fazendo com que 30% da área ficasse reservada para reflorestamento, preservando a

mata nativa, e fazendo com que 70% fosse destinada para o povo trabalhar. Essa

discussão deve ter a participação do Executivo Federal, para que não fiquemos
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simplesmente nesse bate-boca e as coisas não continuem da forma como estão.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, parece-me que as questões abordadas

pelo Deputado Arlen Santiago envolvem o governo federal. Pena que o Ministro do

partido dele, José Múcio, não é mais o Ministro das Relações Institucionais, porque o

Presidente Lula o está indicando para o TCU. Até parece que o Deputado não é de

um partido da base do governo Lula. O Deputado podia acionar seus representantes

junto ao governo Lula, já que o PAC está empacado e precisa do Executivo Federal

para continuar suas obras. Ninguém melhor que os representantes do partido dele,

que respeito muito, no governo federal, para intermediar essa questão. Parece que

aqui está havendo um jogo de empurra-empurra. Todos sabem minha posição em

relação à questão ambiental. Defendi a Serra da Moeda, fiz restrições à forma como o

Código Florestal foi votado, realizei um vigoroso debate em defesa do monitoramento

e do rastreamento eletrônico e tenho imensa preocupação com o carvoejamento,

principalmente clandestino, em Minas Gerais. De fato, o pequeno produtor e o médio

produtor do Norte de Minas, além daquele que, de fato, quer plantar e já possui a

reserva, não podem ser penalizados. Parece que o Deputado Paulo Guedes pisou no

calo de muita gente. Não estou entendendo. O Deputado Paulo Guedes tem

apresentado esses problemas de maneira pertinente. Segundo suas palavras - não

estava lá, mas confio no Deputado da minha Bancada -, foi distribuído um material,

com assinatura de um movimento. Parece que os autores do movimento não

apareceram, pois não consta o lugar onde foi feito e havia gente do governo

distribuindo esse material. Não há problema nenhum no fato de o governo fazer e

entregar material. Deputado, governo federal e governo estadual fazem isso, mas

assumem a autoria. Material que não tem autoria assumida, distribuído por órgão do

governo, é algo grave. Mas acho que temos de pensar para frente. O mais importante

são os moradores, a população do Norte de Minas. E o PT está do lado do Norte de

Minas. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, este é um momento grave na vida do

pequeno produtor rural, do pequeno proprietário do Norte de Minas. Com o maior

respeito que tenho pelo Deputado Arlen Santiago, não é momento de blá-blá-blá, não

é momento de tergiversação, de conversa fiada, mas de apresentar solução para o
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impasse instalado no Norte de Minas. A fala do ilustre Deputado Arlen Santiago vem

muito ao encontro desse jornal, que, em vez de esclarecer, procura confundir. Um

jornal que não tem assinatura nem cara, mas que, diga-se de passagem, foi muito

benfeito. Quem conhece o mínimo de produção gráfica sabe que esse material não é

barato. Mas esse jornal não traz o nome do jornalista responsável, o endereço, o

nome da gráfica em que foi rodado e o custo desse material. E esse material é

desinformativo porque procura confundir as pessoas. Neste momento, queremos o

esclarecimento desse fato. Por isso, Deputado Paulo Guedes, o senhor tem toda a

razão: é importante, sim, a instalação de uma CPI para que possamos discutir essa

questão ponto a ponto. A gravidade da distribuição desse jornal é a gota d’água que

faltava para que a Assembleia de Minas instale a CPI da Indústria das Multas e a CPI

sobre o Norte de Minas. Acho que nenhum parlamentar desta Casa que defende o

Norte de Minas, sendo ou não da Bancada do Norte de Minas, pode deixar de assinar

a CPI. Se essa CPI não sair é porque não há respeito para com os trabalhadores e

produtores da região. A CPI serve para esclarecer. Queremos saber quem fez esse

jornal, como está sendo feita a orientação do IEF e do Ibama no Norte de Minas.

Esse é o ponto central. Ao falar sobre a legislação federal, o jornal se esqueceu de

dizer que ela regulamenta a mata atlântica, que ela determinou que o Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE - confeccione um mapa. E o mapa

elaborado pelo IBGE é que faz essa grande confusão, deixando pouco claro se a

mata seca é ou não mata atlântica. No entanto, não há regulamentação sobre essa

transição. O que se sabe é que o IEF já está multando, já está perseguindo os

trabalhadores. Essa é a denúncia que chegou nesta Casa. Se existe essa forte

denúncia, o papel da Assembleia Legislativa é investigá-la. A CPI serve para

investigar os fatos, para saber o que realmente está acontecendo. Não quero entrar

no mérito da questão, definir se se trata de mata seca ou mata atlântica, mas temos

direito à investigação. Quando se publica um jornal apócrifo, sem assinatura, sem

cara, sem um editor responsável, sem um endereço, algo de muito estranho está

acontecendo. Algo de muito estranho vem acontecendo com relação a essas

questões da mata seca no Norte de Minas. Então, faço um apelo aqui a todos os

Deputados desta Casa. Assinei o pedido de instalação de CPI formulado pelo
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Deputado Paulo Guedes porque acho que toda CPI deve ser instalada para

investigar. A confecção desse jornal apócrifo, que visa confundir a cabeça do Norte

de Minas, é mais um motivo para a instalação dessa CPI. Peço ao ilustre Deputado

Arlen Santiago que, em vez de ficar aqui com um blá-blá-blá para o Norte de Minas,

tome coragem e assine a CPI, porque é disso que o Norte de Minas está precisando.

O Deputado Arlen Santiago - Sr. Presidente, solicito a palavra pelo art. 164 do

Regimento Interno.

O Sr. Presidente - É regimental. Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento Interno,

o Deputado Arlen Santiago.

O Deputado Arlen Santiago - O Deputado Carlin Moura, que sempre se pronuncia

bem, foi bastante infeliz. Se quiser que todos assinem a convocação do Prefeito de

Patis, Valmir Morais, para vir em qualquer comissão desta Casa falar a respeito, não

só desse jornal, como de “outdoor” e outras coisas mais, ele virá. Não nos furtaremos.

Não é blá-blá-blá. Queremos que a Bancada do PT nesta Casa, tomara que liderada

pelo Deputado Paulo Guedes, agende uma audiência com o Ministro do Meio

Ambiente para discutir o conteúdo do que estão fazendo com o Norte de Minas.

Vamos discutir o conteúdo, e não a forma. Se acham que isso é um papel apócrifo,

denunciem para a polícia, como foi feito em Manga, quando algumas pessoas,

falando mal do prefeito, começaram a distribuir papéis apócrifos. Pegaram uma

pessoa de um partido muito importante neste país, que foi filmada distribuindo isso

dentro do Banco do Brasil. O inquérito está sendo feito e os processos vão correr em

Manga para apurar isso. Se alguém tem alguma dúvida aqui, pode chamar o Prefeito

Valmir Morais que ele virá, não se acovarda à frente das coisas. Ele vem e quem está

falando que isso é blá-blá-blá, mentira que o governo está distribuindo, que aguente

as consequências e prove ou pare com essa situação. O que o Norte de Mins precisa

é de uma audiência com o Ministro do Meio Ambiente ou qualquer outro ou até de um

articulação institucional, que era o Ministro Múcio do meu Partido. Meu Partido vota a

favor de acabar o fator previdenciário, diferentemente de muita gente que no passado

pregava que o fator previdenciário era ruim e que hoje persegue os aposentados,

como o Deputado Federal Pepe Vargas, o Ministro José Pimentel, do Partido do

Deputado Paulo Guedes. Temos que discutir o conteúdo do que está escrito nesse
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papel. Vamos discutir o conteúdo. Se quiserem discutir a autoria, quero chamar nesta

Casa, em qualquer comissão, no dia que quiserem, o Presidente da Amams, Prefeito

de Patis, Valmir Morais, que vai estar aqui porque não é um covarde. Não aceitamos

que falem mal desse Governador que fez o Proacesso, que está fazendo tantas

coisas, barragens, tantas obras importantes no Norte de Minas; ao contrário, a BR-

135, de Manga a Montalvânia, não tem um palmo de asfalto. Queremos que isso seja

apurado. Queremos apurar também quem colocou fogo no caminhão do Sesc em

Manga. Essa pessoa está sendo identificada pela polícia. Isso é caso de polícia. O

Prefeito Valmir Morais vem aqui a hora que quiserem. Chega de denúncia falsa nesta

Casa, chega de atacar um homem como o Governador Aécio Neves. Vamos ver o

que está acontecendo. O pessoal do PT pode marcar audiência com quem quiser em

Brasília. É a advocacia da União? É. O Advogado-Geral da União, que está sendo

indicado para o Supremo Tribunal Federal por processo de malversação de dinheiro

público. Conteúdo para denúncia tem demais. Onde está a CPI da Petrobras? Nem

aconteceu. O Senado está perdendo tempo para fazer a CPI da Petrobras? Sim,

porque o PT não deixa que ela caminhe. Aqui o PT é diferente. Não aceitaremos isso.

Viremos ao Plenário para debater as denúncias, as falsidades que têm sido citadas

aqui. O Valmir Morais, Presidente da Amams, está preparado para vir aqui na hora

que quiserem, para provar a autoria do “outdoor”, do jornal, do que for, porque

assume isso. Queremos que a querida Bancada do PT marque com o governo federal

para que o Ministro Minc nos receba. Hoje foi quase orelhado para ele conversar

conosco o tema. E o que ele disse? “Façam um documento e o enviaremos para a

Advocacia-Geral da União, para ver se o Ibama e o Ministério poderão liberar.”

Vamos lá para ver se ele falou isso ou se vai mudar e nos ajudar.

Questões de Ordem

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, desde a parte da tarde, acompanho essa

discussão, que eu já previa. Sabe por que a bancada do governo está fazendo essa

discussão? Estão querendo encobrir o que já denunciamos várias vezes, que é o fato

de o Governador Aécio Neves pagar uma conta que não é dele e por omissão dele.

Ele tem um Secretário de Meio Ambiente que se acha o Papa, o Sr. José Carlos, que

está fazendo os maiores absurdos na questão ambiental em Minas Gerais. Não há,
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por parte dos órgãos ambientais, preocupação alguma com a preservação, e sim com

a arrecadação. Quando votamos a questão da mata seca, discutimos, e eu disse, Sr.

Presidente, várias vezes, ao Deputado Mauri Torres, Líder do Governo, que isso

aconteceria. Entretanto se antecipou porque o jornal “O Tempo” assumiu a

responsabilidade de fazer uma defesa do Norte de Minas. O Sr. Vittorio Medioli,

jornalista, tem escrito várias reportagens sobre os problemas do Norte de Minas,

fazendo aflorar a discussão. Não adianta ficar puxando o saco do Governador com

esta ganância que vemos hoje. Isso vai prejudicar o Governador Aécio Neves; já o

disse várias vezes. Essa conta não é do Governador, tanto que ficou sabendo que

pagaria a conta e já tentaram fazer um decreto ontem, para mudar as coisas. Por

quê? As coisas não chegam ao Governador porque o puxa-saquismo é tão grande

que as informações não lhe são passadas. Já estive perto do governo e sei como

funciona. Esse é o grande erro dos que dizem ser amigos do Governador. É preciso

mostrar que o que está acontecendo na questão ambiental, em Minas, é serio. Padre

João, não é a primeira vez que o governo traz essas dificuldades para o produtor

rural. Há três anos, criaram uma taxa de ocupação da área de domínio do DER e

tiveram a capacidade e a ganância de tentar cobrar R$85.000,00 por hectare para o

produtor rural usar a faixa de domínio que já usava. Isso é o mínimo que está

ocorrendo. O Norte de Minas é muito mais sério do que a discussão de hoje. O que

está aqui hoje? O desejo de defender o Governador; apenas isso, a figura do

Governador. Discutir que foi um grande Governador, que levou o Luz para Todos, que

levou telefonia, que fez asfalto. Isso temos obrigação de fazer e temos de reconhecer.

Entretanto temos obrigação de mostrar para o povo e para o governo que a questão

ambiental em Minas Gerais está travando e atrasando o desenvolvimento do Estado.

O Norte de Minas está pagando uma conta que não é dele. A conta do Norte de

Minas é do produtor de cana do Triângulo Mineiro. A conta é de lá; não é do produtor

do Norte de Minas. A discussão deve ser mais ampla. O Jaíba é um caso sério. Se foi

lei federal, se foi lei estadual, é uma discussão político-partidária, mas a questão em

si é grave. Acho que a Assembleia deveria criar uma comissão especial para analisar;

não CPI, porque às vezes dá muito palanque, muita confusão, mas uma comissão

especial para estudar e definir em que podemos ajudar para preservar o Projeto
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Jaíba, que já investiu mais de R$2.000.000.000,00. Não é um projetozinho. O Estado

precisa olhar diferente para lá; o governo federal tem de olhar diferente, porque os

técnicos do IBGE fazem mapas sem conhecer nossa região. Eles não sabem onde

fica o Norte de Minas, não sabem o que é Projeto Jaíba. Eles devem achar que

Projeto Jaíba é construção de casa popular. Então, temos de levantar essa questão

com seriedade, sem levar essa questão para fulano ou sicrano. Tenho dito e volto a

repetir a todos os Deputados. Disse ao Deputado Mauri Torres, mais de uma vez, que

a questão ambiental de Minas vai explodir, como explodiu graças ao jornal “O

Tempo”, que tirou a mordaça, tirou a censura. Agora está aí essa confusão. Sugiro

que seja feita uma Comissão Especial para que possamos, com muita seriedade,

com muita tranquilidade, dar uma definição para a região do Norte de Minas, em

especial para o Jaíba.

O Deputado Weliton Prado - Esse material é a gota d’água. É o fato determinante,

que prova a necessidade de uma CPI aqui na Assembleia Legislativa. Deputado

Paulo Guedes, este material não tem identidade, não tem DNA, porque a pessoa não

tem coragem de assinar. É um fantasma, um pirata. Isso aqui é um fato, inclusive

com fotos tiradas de funcionários do governo do Estado, do IEF, distribuindo esse

material em veículo oficial. Isso aqui é seriíssimo. É um fato determinante para

instalar uma CPI. E determinados Deputados que me antecederam ficam pensando

que são Deputados Federais, que são Senadores. Somos Deputados Estaduais.

Legislamos na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, aqui em Minas. Se ele quiser

legislar lá em Brasília, candidate-se a Deputado Federal. Em Brasília, há mais de 10

CPIs, quase 20 CPIs em tramitação. Aqui no Estado de Minas não sai de jeito

nenhum. A CPI é o modo mais democrático de investigar. É Comissão Parlamentar

de Inquérito. Se tem dúvida, se quer ouvir o Ministro do Meio Ambiente, se quer ouvir

o Secretário, se quer ouvir os fiscais do IEF, solicite sua presença aqui na CPI para

prestar explicações. Isso é fundamental. É isso que mostra que a CPI faz parte da

democracia. Infelizmente, no Estado de Minas Gerais, não há CPI. Aqui não se

cumpre a Emenda nº 29 - aplicar os 12% na saúde. Apresenta-se requerimento para

fazer CPI? Não se cria CPI. Da segurança pública também não se cria CPI. Não

deixam. Infelizmente, o governo não deixa implementar CPI no nosso Estado,
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diferentemente de Brasília, do Congresso Nacional, onde há várias CPIs tramitando

ao mesmo tempo. É fundamental esclarecermos. Essa é uma questão de justiça, de

humanidade. O Deputado Paulo Guedes sabe muito bem. Contou-me que um

pequeno proprietário comprou do Estado uma gleba de 38ha por R$80.000,00.

Recebeu do IEF uma multa no valor de R$1.700.000,00. Foi publicado no jornal “O

Tempo”. Ele comprou a terra, do Estado, por R$80.000,00, com o direito de explorá-

la, e foi surpreendido, caiu em uma armadilha. Ele foi multado por um órgão do

governo do Estado em R$1.700.000,00. Vai ter de trabalhar o resto da vida, mais

umas 20 gerações, para conseguir pagar, além de ter de vender a terra pela qual

pagou R$80.000,00. Aí ninguém aguenta. Isso não pode acontecer, ou seja, penalizar

os pequenos agricultores, que têm grande interesse em preservar o meio ambiente,

porque vivem e sobrevivem, de forma sustentável, da terra. O que não pode é existir

uma indústria da multa com o objetivo de arrecadar dinheiro. Estamos apresentando

requerimento de criação de CPI para investigar as possíveis irregularidades

cometidas na aplicação das multas de trânsito em nosso Estado. Essa é outra

questão seríssima. Queremos colher assinaturas para que essa CPI seja criada.

Também é importante criarmos a CPI do Jaíba, a fim de protegermos os pequenos

proprietários, esclarecermos o assunto e trazermos contribuições para alterar a

legislação e garantir dignidade aos pequenos produtores, que não conseguem mais

sobreviver, não aguentam mais serem perseguidos com multas astronômicas,

impossíveis de serem pagas. Por isso é importante a mobilização de todos os

Deputados desta Casa, independentemente de partido político, a fim de que a CPI

investigue as multas do nosso Estado. Quem não teme não treme, não tem medo:

que venha a CPI, que investigue, que não deixe pedra sobre pedra, que mostre a

realidade, a fim de proteger os pequenos produtores, que não aguentam mais pagar

tantas multas.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, não poderia deixar de manifestar meu

repúdio a esse jornal, que, de fato, é apócrifo, ou seja, ninguém assina, ninguém

responde por ele. O Deputado que me antecedeu, do partido da base do governo

Lula, quer discutir conteúdo. Estamos também dispostos a discutir conteúdo. Hoje

fomos surpreendidos por um decreto do Governador que considerou de interesse
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social apenas o Projeto Jaíba. A lei florestal, que foi votada recentemente por esta

Casa e sancionada pelo Governador, tinha emenda de minha autoria, que considera

de interesse social não apenas o Projeto Jaíba mas também todos os assentamentos

de reforma agrária e os condomínios rurais. O desmate é permitido nas áreas

consideradas de interesse social. Essa alteração foi feita na lei, não foi vetada na

sanção do Governador. Portanto prevalece o interesse social. Sr. Presidente,

manifesto nossa disposição para apreciar os vetos. Sinalizamos, na terça-feira

passada, que estaríamos em processo de obstrução, por três razões. A primeira

razão diz respeito ao empréstimo do Governador, de quase 1 bilhão. O Governador

faz o Proacesso com a aprovação desta Casa, porque o autorizamos a contrair o

empréstimo, que será pago pelo próximo Governador. Autorizamos empréstimo para

a construção de estradas, para o Luz para Todos, a contrapartida do governo do

Estado para o Luz para Todos. Quem pagará a conta? O próximo Governador. O

atual Governador aparece com a construção de obras faraônicas, como o Centro

Administrativo. Queremos saber em quais ações esses recursos serão empregados.

A outra razão da nossa obstrução é a alíquota altíssima de ICMS sobre os

agricultores familiares. Não vejo os Deputados brigando por esse fardo pesado

colocado sobre as costas dos agricultores familiares: alíquota de 18% sobre alguns

produtos, de 12% sobre outros e de 7% sobre uma minoria, embora tenhamos

concedido aqui redução de ICMS sobre diversos produtos. E, sobre o agricultor

familiar, que garante o alimento para a nossa mesa, pesa esse fardo de uma alíquota

de 18%. A condição que colocamos para o Líder do Governo é a publicação imediata

desse decreto que possibilita a universalização dessa alíquota. A outra questão

aventada diz respeito ao fato de que não daria para discutir o projeto que amplia o

objeto social da Cemig sem que esta revisse as metas do Luz para Todos. A meta

que a Cemig tinha era de apenas 56 mil ligações, quando a demanda, em dezembro

do ano passado, já era de 115 mil ligações. É nesse ponto que nos permitimos

apreciar o veto, uma vez que hoje, em audiência, a Bancada do PT-PCdoB esteve

reunida com o Presidente da Cemig, Djalma, que nos sinalizou, ou melhor, deu-nos a

garantia de abrir novo processo de licitação para mais 70 mil ligações. O

compromisso que o Djalma fez conosco nesta tarde, sob o testemunho do Líder do
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Governo, Deputado Mauri Torres, foi de ampliar as metas e fazer, ao invés das 56 mil

ligações, até dezembro de 2010, mais 70 mil, totalizando 126 mil ligações. Essa foi a

grande conquista desta Casa e da Bancada. A nossa obstrução visa ao interesse

coletivo, do povo mineiro. Estamos aqui, Sr. Presidente, para apreciar os vetos que

estão obstruindo a pauta. Não é a Bancada que a está obstruindo. Estamos prontos

para apreciá-los.

O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, não querendo polemizar sobre as

questões que já foram apresentadas, quero apenas fazer dois registros. Primeiro, se

o jornal não tem assinatura nem traz fatos verídicos, por que tanta preocupação com

ele? Segundo, existem muitas matérias em pauta, e normalmente V. Exa. tem

concedido a palavra a todos nós, pela ordem, para tratarmos do assunto que está na

pauta. Portanto fica aqui o meu apelo aos nossos nobres colegas para que possamos

contribuir para o bom andamento dos trabalhos.

Encerramento

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

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

Deputados para a ordinária de amanhã, dia 23, às 14 horas, com a ordem do dia já

anunciada, e para as extraordinárias também de amanhã, às 9 e às 20 horas, nos

termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 70ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 23/9/2009

Presidência dos Deputados Doutor Viana, Weliton Prado e Carlin Moura

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª

Fase: Suspensão e reabertura da reunião - Chamada para recomposição do quórum;

inexistência de quórum para votação - 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições:

Prosseguimento da votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei nº

19.168; renovação da votação secreta do veto ao § 2º do art. 1º; manutenção -

Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei nº 19.219; votação

secreta do veto ao art. 5º; inexistência de número regimental para votação; anulação

da votação; renovação da votação secreta do veto ao art. 5º; manutenção - Questões
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de ordem; discurso do Deputado Arlen Santiago - Questões de ordem; discurso do

Deputado Paulo Guedes - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Pinheiro - Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir

Lucas - Alencar da Silveira Jr. - André Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio -

Arlen Santiago - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Célio Moreira -

Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz -

Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elmiro

Nascimento - Eros Biondini - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia

Brandão - Inácio Franco - 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 -

Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião

Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander

Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 9h15min, 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 Neider Moreira, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

1ª Parte da reunião, em sua 1ª Fase, com a apreciação de pareceres, de

requerimentos e de indicações.
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Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 2 minutos para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. Tendo em vista a

importância das matérias constantes na pauta, a Presidência solicita ao Sr. Secretário

que proceda à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Secretário (Deputado Sargento Rodrigues) - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 37 Deputados. Portanto, não há

quórum para votação, mas o há para a continuação dos trabalhos.

2ª Fase

O Sr. Presidente - Tendo em vista entendimentos entre as Lideranças sobre a

apreciação das matérias constantes na pauta, 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 - A Presidência verifica, de plano, que, com a entrada de outros

Deputados no Plenário, já se configurou o quórum necessário para votação.

Prosseguimento de votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei nº

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

que especifica. A Comissão Especial opina pela manutenção do veto. A Presidência

vai submeter a matéria a nova votação pelo processo secreto, de conformidade com

o art. 261, inciso X, c/c os arts. 222 e 255, do Regimento Interno. As Deputadas e os

Deputados que desejarem manter o veto registrarão “sim”, e os que desejarem

rejeitá-lo registrarão “não”. A fim de proceder à votação pelo processo eletrônico, a

Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua

presença no painel que o façam neste momento. A Presidência dará início ao

processo e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus

lugares. Em votação, o veto ao § 2º do art. 1º.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

Ademir Lucas - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Carlin Moura - Carlos Gomes -
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Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves - Dinis Pinheiro - Domingos

Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor Viana - Duarte Bechir - Elmiro Nascimento - Eros

Biondini - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Inácio

Franco - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de

Andrada - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo

Guedes - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Ruy Muniz -

Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Walter Tosta - Wander

Borges - Weliton Prado.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 38 Deputados. Votaram “não” 2 Deputados,

totalizando 40 votos. Está, portanto, mantido, em turno único, o Veto Parcial à

Proposição de Lei nº 19.168. Oficie-se ao Governador do Estado.

Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei nº 19.219, que institui

a Política Estadual do Livro. A Comissão Especial opina pela manutenção do veto. A

Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo secreto, de

conformidade com o art. 261, inciso X, c/c os arts. 222 e 255, do Regimento Interno.

A fim de proceder à votação pelo processo eletrônico, a Presidência solicita às

Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que o

façam neste momento. A Presidência dará início ao processo; para tanto, solicita às

Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares. Em votação, o veto ao art. 5º.

- Procede-se à votação secreta por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram apenas 38 Deputados. Portanto, não há quórum para

votação. A Presidência a torna sem efeito. No entanto, com a chegada de mais

Deputados ao Plenário, a Presidência verifica que já se configurou o quórum

necessário para votação e vai renová-la. Em votação, o veto ao art. 5º.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

Ademir Lucas - Alencar da Silveira Jr. - Arlen Santiago - Carlin Moura - Carlos

Gomes - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves - Dinis

Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor Viana - Duarte Bechir - Elmiro

Nascimento - Eros Biondini - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia

Brandão - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - José Henrique - Juninho Araújo -

Lafayette de Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mauri Torres -



____________________________________________________________________________
1421

Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso -

Ronaldo Magalhães - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tiago

Ulisses - Walter Tosta - Wander Borges - Weliton Prado.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 41 Deputados. Votou “não” 1 Deputado. Está,

portanto, mantido o Veto Parcial à Proposição de Lei nº 19.219. Oficie-se ao

Governador do Estado.

Questões de Ordem

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, faço questão de externar o meu voto,

apesar de secreto, no que diz respeito à doação do imóvel para o Município de

Sabinópolis, que é de fundamental importância para aquela região do Médio Rio

Doce, um Município próximo às cidades de Guanhães, Peçanha e Virgolândia, região

que recentemente passou por uma série de dificuldades, do ponto de vista do seu

desenvolvimento econômico. Há pouco tempo, na Comissão de Assuntos Municipais

e Regionalização, realizamos uma audiência pública na cidade de Guanhães, e um

dos temas suscitados foi a dificuldade por que passam os Municípios do entorno de

Guanhães em relação à fiscalização ambiental do IEF. Também aquela região clama

pela instalação da CPI da indústria das multas, para que possamos apurar possíveis

abusos por parte do IEF. Com essa CPI, poderemos encontrar uma saída ponderada

e equilibrada, a fim preservarmos o meio ambiente, respeitando o pequeno produtor,

aqueles que produzem e dependem do campo para sua sobrevivência. Então, acho

importante estarmos aqui para aprovar essa proposição. A cidade de Sabinópolis, ao

ter um imóvel destinado, aliás, para a questão social, terá valorizado o

desenvolvimento daquela região. Ao mesmo tempo, nós, como Deputados e

Deputadas desta Casa, devemos também ajudar aquele pequeno produtor rural a

evitar o abuso por parte da fiscalização. Quero também fazer um registro, Sr.

Presidente. Como eu já disse, Sabinópolis é vizinha à cidade de Guanhães, e, ainda

ontem, recebemos uma importante, alvissareira e muito boa notícia para o futuro da

região: a descoberta de uma megajazida de minério de ferro na cidade de Guanhães.

São mais de 400 milhões de toneladas de minério de ferro, que, sem dúvida

nenhuma, ajudarão o desenvolvimento da região. Também estão sendo feitas

descobertas em outras área do entorno, em Conceição do Mato Dentro, Dom
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Joaquim, enfim, naquela região como um todo. Acho importante reforçar essa notícia

da descoberta do minério de ferro, Sr. Presidente, para trazer à ordem do dia, à pauta

do dia a necessidade de discutirmos o marco regulatório do minério. Muito se tem

discutido a respeito do novo marco regulatório do petróleo, do pré-sal, mas percebo

que o minério está ficando de lado. A discussão do novo marco regulatório do minério

é fundamental, e ele passa pela rediscussão dos valores do “royalty” do minério, para

que Minas Gerais possa usufrui-lo melhor. Especialmente o novo marco regulatório

passa por uma ideia, uma proposta levantada pelo Governador Wellington Dias, do

Piauí, sobre a importância da recriação de uma estatal para também explorar as

riquezas minerais de nosso país. Recriar uma estatal do minério não significa fechar

as empresas privadas existentes, diga-se de passagem, aquelas que foram

privatizadas na década de 90, como a Companhia Vale do Rio Doce, que hoje exerce

o monopólio de mais de 90% do minério no País. Ter uma estatal para concorrer com

a Vale do Rio Doce será fundamental, pois, com isso, os Municípios serão mais

valorizados, e as nossas riquezas permanecerão no Brasil, em vez de encherem os

bolsos das bolsas de valores e dos sócios-proprietários dessa empresa privada.

Parabenizo Guanhães pela importante notícia da descoberta de uma jazida de

minério de ferro. Está na hora de, com responsabilidade, regulamentarmos a extração

do minério, para que possamos usufruir essa riqueza e não somente deixar que a

retirem, deixando somente buracos para as nossas cidades. Como queremos

também usufruir essa riqueza, é importante o novo marco regulatório do minério no

Brasil.

O Deputado Arlen Santiago - Sr. Presidente, gostaria de pedir à Bancada PT-

PCdoB, ao Deputado Carlin Moura, que me antecedeu, e ao Deputado Paulo Guedes

que façam um esforço concentrado para que Minas Gerais consiga marcar uma

audiência com o Ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, do PT, que esteve ontem

aqui e nos recebeu. Com base nas leis do governo federal, que dificultam muito a

vida do povo da mata seca, quis receber um documento para enviá-lo à Advocacia-

Geral da União. Pedi ao Ministro, pessoalmente, a partir do requerimento do

Deputado Gil Pereira, para vir à Assembleia Legislativa, a fim de esclarecer os fatos,

que estão completamente distorcidos, e dizer como isso deve ser feito. Por exemplo,
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de acordo com a lei federal, a atividade agropecuária não é beneficiada pelas

isenções oferecidas pelo Ibama, enquanto a minerária é passível dessa isenção. Isso

significa que, para extrair minério e poluir, essa isenção é possível, mas para a

agropecuária, não o é. Queremos a oportunidade de marcar uma audiência com o

Ministro Minc, pois ontem, quando estávamos eu, o Deputado Gil Pereira e o

Secretário José Carlos, ele pediu o documento, que deseja analisar, com as

reivindicações do povo de Minas Gerais, que serão encaminhadas pelo governo do

Estado, para entregá-lo à Advocacia-Geral da União. Temos de verificar isso com

muito carinho. Acredito que, com o decreto que o Governador publicou ontem, os

fatos se precipitarão, pois o governo federal terá de conceder ou não a anuência a

esse decreto do Governador de Minas. A questão do Jaíba poderá ser solucionada,

mas ainda permanecerá a questão inserida pelo governo federal, de equiparar a mata

seca à mata atlântica. Com isso, um mapa dos técnicos do IBGE, como muito bem

disse o Deputado Antônio Júlio aqui ontem, que estão em Brasília e que, com

certeza, não conhecem nem o Norte de Minas, nem Minas Gerais, nem o Sul do

Piauí, proíbe que se faça qualquer atividade nessa região da mata seca. Estamos

enfrentando problemas sérios, pois os assentamentos do Incra não podem trabalhar.

Poderíamos dizer ao Ministro Minc que já conseguimos viabilizar centenas de

questões relativas à água, por exemplo, do assentamento Final Feliz, em Joaquim

Felício, e já conseguimos, com a Copasa, a Emater, a Codevasf e a Sedru, do Dilzon

Melo, mais de R$500.000,00 para obras, mas ainda há gente sem água em um

assentamento feito pelo Incra, que não oferece estrutura para esse pessoal produzir.

O Presidente da Assembleia convidou o Ministro Carlos Minc para vir aqui conversar

conosco, dizer qual o caminho deve ser traçado para mudarmos a lei e atender o

homem do campo. Quero saber como poderemos conversar com ele. Ontem, o

Ministro do PT, o Minc, se recusou a receber pessoas do Norte de Minas. Queríamos

levar produtores para lá, queríamos alugar ônibus, conversar com o Ministro, com

muita elegância, como sempre tem sido pautada a nossa conduta nesta Casa.

Queremos que o Ministro esclareça por que tantos decretos perversos estão sendo

editados contra os produtores de Minas Gerais.

O Deputado Paulo Guedes - Deputado Arlen Santiago, está fácil. Assine o
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requerimento de instalação da CPI. Se V. Exa. e a bancada do Norte assinarem,

teremos as 26 assinaturas necessárias. Faremos, então, o seguinte acordo: o

primeiro convocado a comparecer à CPI será o Ministro Carlos Minc. Vamos começar

por lá. Não sei por que vocês não querem assinar esse requerimento para a criação

da CPI. Vocês estão com medo de quê? Qual o medo que V. Exa. tem de assinar o

requerimento? Por que V. Exa. não o assina? V. Exa. gosta tanto de CPI em Brasília,

no Congresso, por que não assina esse requerimento? Se não devem, não temem.

Por que vocês têm medo de ser investigados? Por que esse medo, por que esse

pânico? Em Brasília, no governo Lula, foram realizadas mais de 50 CPIs. Aqui, nesta

Casa, em oito anos, não foi realizada nenhuma CPI. Vocês correm de CPI como o

cão corre da cruz. Até parece que existe muita coisa errada aqui. Se não devem, não

temem.

Vamos assinar a CPI. Convocaremos o Ministro Minc e o Secretário José Carlos

Carvalho. Faremos uma acareação entre os dois. Temos notícia de que foi o José

Carlos Carvalho quem fez todo esse estudo incluindo o Norte de Minas nesse mapa

da mata atlântica. Estamos sabendo disso. A prova é tanta que o José Carlos

Carvalho não teve a coragem de contestar o governo federal. Então, fez um jornal

pirata para contestar. Por que não assinou o jornal? Por que o José Carlos Carvalho,

que fez o jornal, não o assinou? Por que você não assinou o jornal, José Carlos

Carvalho? Como um Secretário se presta ao papel de fazer um jornal apócrifo, um

jornal pirata para contestar o governo federal? Ele deveria vir aqui fazer isso. O

Secretário não contesta, porque foi ele que ajudou a fazer tudo isso, mas não com o

Ministro Minc. Isso foi feito na época da Marina Silva, porque os dois se parecem

muito. Ele já foi Ministro do Meio Ambiente no governo Fernando Henrique. É um xiita

de carteirinha, que deseja prejudicar o Norte de Minas, prejudicar os produtores do

Estado. José Carlos Carvalho, peça à sua bancada, peça ao Deputado Arlen

Santiago que assinem a CPI, porque vamos convocar o Ministro Minc e também V.

Exa. Se não tem coragem para isso, José Carlos Carvalho, está fácil: o gesto mais

importante que o senhor deveria fazer hoje seria deixar o cargo. Saia dessa cadeira,

você está insustentável, está trazendo muitos problemas para Minas Gerais, mas,

acima de tudo, está trazendo problemas para o seu governo.
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Está fácil, vamos convocar o Ministro Minc para comparecer à CPI. Basta que o

Deputado Arlen Santiago e os Deputados da bancada do Norte - Carlos Pimenta, Gil

Pereira, Ruy Muniz e Ana Maria Resende - assinem a CPI. O Norte de Minas é o

mais prejudicado, vocês sabem disso. Aqui tem vários discursos de V. Exa., do Ruy

Muniz, do Gil Pereira, de todos eles criticando o IEF, criticando essa indústria da

multa. Todos aqui já falaram sobre isso, mas na hora de assinar uma CPI todos

correm dela. Se ninguém tem o que temer, vamos investigar, que é uma das funções

desta Casa. Vamos apurar, saber o que realmente está acontecendo. Com relação ao

decreto que o Governador publicou ontem, tudo já estava resolvido. O Deputado

Padre João, Líder da nossa bancada, apresentou uma emenda ao Código Florestal,

considerando o Projeto Jaíba como de interesse social. E não só o Projeto Jaíba, mas

todos os assentamentos de reforma agrária, mas o decreto do Governador não fala

em assentamento. Ele deveria ter introduzido isso, respaldando ainda mais a

iniciativa da Bancada do PT. O Código Florestal já está sancionado, já é lei, não havia

necessidade de decreto. A necessidade é que o governador determine ao Secretário

de Meio Ambiente que cumpra a lei que ele assinou, que foi enviada pela Secretaria

de Meio Ambiente. É só cumprir o que está lá. Não é preciso fazer esses gestinhos

para ver se ameniza a situação, que é brava. O problema é para ser enfrentado de

frente, como diz o Deputado Antônio Júlio. Há dois anos estamos falando desse

problema aqui, na Casa. O problema é que a Bancada do Governo esconde os fatos

do Governador e deixa chegar a esse ponto. O puxa-saquismo é tão grande que as

coisas não chegam ao Governador. Mas ainda está em tempo, Governador: demita o

Secretário de Meio Ambiente, como demitiu o Diretor do IEF. Tem que demitir todos.

É um absurdo o que está acontecendo. Eles querem confiscar as propriedades

alheias. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, temos acompanhado

nos últimos 15 dias várias reportagens do jornal “O Tempo” baseadas em tudo aquilo

que denunciamos aqui. O Norte de Minas tem que oferecer um pedestal para o

jornalista Vittorio Medioli. Foi só tirar um pouco a mordaça da imprensa que as coisas

vieram à tona. A imprensa de Minas não noticiou quando o GGFAI, que é o órgão

ambiental de fiscalização do nosso Estado, foi fazer uma fiscalização em São Tomé
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das Letras e a população se organizou para enfrentar essa fiscalização, de tão

absurda que era. É isso que vai acontecer no Estado de Minas Gerais: o produtor

rural, principalmente o pequeno, tem sido massacrado pelos órgãos ambientais de

Minas Gerais. Sr. Presidente, Deputado Paulo Guedes, a qualquer momento haverá

um levante do produtor rural. Em vez de o produtor rural ser preso, ele irá prender a

polícia para chamar a atenção para o que acontece em Minas Gerais.

Hoje falava para o Deputado Mauri Torres sobre tudo isso que está acontecendo.

Cansei de falar para o Mauri, e ele disse que sempre leva essas informações ao

governo do Estado. Só agora, depois que a imprensa noticia, depois que um jornal

conceituado da Capital tira a mordaça, tira a censura, é que as coisas vêm à tona. O

jornalista Vittorio Medioli escreveu, em reportagem publicada no domingo, no jornal

“O Tempo”, que o Secretário José Carlos não conhece o Jaíba. Não estou afirmando

que ele não conhece, estou dizendo do que li no jornal. Se isso for verdade, é muito

grave. Não é possível que os responsáveis por cuidar do sistema ambiental de Minas

Gerais não conheçam nossa região. Quem conhece o Jaíba vê os absurdos que

acontecem. Estive lá há 30 dias, durante a Festa da Banana, e fiquei escandalizado

ao ver a questão ambiental. Lá foi feito um projeto para produção, e não para

reflorestamento. Há quase 20 anos, começou o Projeto Jaíba. Mais de

R$2.500.000.000,00 foram investidos, e o Projeto passou a patinar, a engatinhar,

porque não consegue produzir. Deputado Arlen Santiago, o mais grave é que, na

questão ambiental, o que mais me incomoda é esse sistema socialista, comunista

imposto até pelo governo federal e avalizado pelo governo do Estado, quando

confisca do produtor de 20% a 40% de sua propriedade. Isso é confisco, porque não

há pagamento, nem remuneração, nem gratificação. Está parecendo a Revolução

Portuguesa, quando todas as terras foram tomadas e as transformaram em

propriedade do Estado. É isso o que está acontecendo em Minas Gerais, no Brasil.

Isso precisa ser revisto.

Dizem que o Brasil será o celeiro do mundo. Do jeito que está, em 20 anos,

importaremos alimentos de outros países que não têm as mesmas dificuldades

ambientais. Em Minas e no Brasil, não se preocupam com a questão ambiental, com

a preservação, querem apenas arrecadação. O governo Aécio competentemente
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criou uma comissão para ver onde se poderia aumentar a arrecadação do Estado.

Correto, pois essa preocupação deve existir. Havia lugares em que era possível

arrecadar, e isso não acontecia. Entretanto foram fundo demais ao cobrar uma taxa

de ocupação da faixa de domínio, para plantar café ou milho, de R$85.000,00 por

hectare. Ora, os camaradas que fizeram esse projeto estão totalmente fora da

realidade, totalmente fora do contexto de arrecadação e de preservação.

Presidente, estou preocupado, e não só em relação ao Diretor do DER. Precisamos

de profunda modificação. Não gosto de citar nomes. Todos temos problemas.

Quando o Governador Aécio Neves soube do problema, editou um decreto, que acho

até desnecessário, mas editou. O Governador tem essa virtude de enxergar e decidir

rápido, mas precisa ter as informações, que não podem ser mentirosas, não podem

chegar até ele apenas na forma de puxa-saquismo, como preservação da imagem do

Governador. Tenho dito isso ao Líder do Governo, porque o Governador não pode ser

questionado. O Governador fez o asfalto? Fez, foi a grande obra do governo. Levou o

Luz para Todos? Estamos atrasados, mas levou. Levou a telefonia celular? Levou.

Temos de dizer que isso tudo é questão de visão de um homem público. Em

compensação, está matando o nosso produtor rural. Tudo de bom que ele levou está

sendo esquecido, porque passamos a discutir o massacre que o IEF, a Polícia

Ambiental e os órgãos de licenciamento estão fazendo com o produtor rural.

Precisamos continuar a debater não com o intuito de discutir se foi ou não por decreto

federal, mas para buscarmos solução. Não adianta ficar fazendo discurso se não há

solução. O jornal “O Tempo” prestou grande serviço ao Norte de Minas, prestou

grande serviço ao próprio Governador Aécio Neves, denunciando o que já cansamos

de denunciar. Mas, infelizmente, a imprensa mineira não podia dar essa divulgação,

porque há a lei da imprensa, da mordaça e da ditadura implantada em Minas Gerais.

O Deputado Arlen Santiago - Sr. Presidente, solicito a palavra pelo art. 164 do

Regimento Interno, porque fui citado pelo Deputado Paulo Guedes.

O Sr. Presidente (Deputado Carlin Moura) - Com a palavra, pelo art. 164 do

Regimento Interno, o Deputado Arlen Santiago.

O Deputado Arlen Santiago - Deputados Carlin Moura, Paulo Guedes, povo de

Minas Gerais, uma palavra que não consta em minha vida é “medo”. Não assino esta
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CPI porque há 20 CPIs tramitando em Brasília, e, com certeza, elas não estão

resolvendo o problema do País. Precisamos encontrar o ponto de equilíbrio e parar

com blá-blá-blá. Qual é o ponto? Existe uma lei federal que trata da questão

ambiental do Brasil inteiro com regras claras. Aliás, Deputado Padre João, de acordo

com o decreto federal, a atividade agropecuária não se enquadra como atividade de

utilidade pública. Acredito que muitas pessoas não saibam disso. Enquanto, para a

extração mineral, pode ser decretada utilidade pública e haver anuência do Ibama

para disponibilização de área para extração mineral - para os grandes mineradores,

tudo -, não há utilidade pública para a agropecuária. Está na lei do governo federal. O

decreto de 2005 libera duas áreas do Jaíba; por que não libera todas? Agora, o

Ibama tem oportunidade de manifestar-se sobre isso.

Ontem, o Ministro Minc esteve aqui, foi recebido pelo Secretário José Carlos, pela

Prefeita de Betim, Maria Tereza Lara, e pelos catadores de lixo, que estavam

realizando um grande evento no Centro Mineiro de Resíduos. Lá ele disse que não

queria receber as pessoas porque não queria politizar o tema. O tema está mais do

que politizado, está sendo usado para agredir os outros: fulano assina, fulano não

assina. Vamos resolver isso, vamos ao Minc, vamos marcar uma conversa com o

José Carlos. Ontem o Gilman saiu daqui e foi conversar com vários produtores a

respeito dessa lei. Também ontem o Ministro Minc declarou que não fará nada que

não esteja de acordo com a lei para proteger o pessoal. Não sei se faz outras coisas

que sejam contra a lei. Mas, quanto a isso, cabe a cada um olhar a sua vida.

Temos de lutar pelo produtor. Querer ou não CPI, blá-blá-blá, isso não resolve. As

20 CPIs de Brasília estão resolvendo o problema do País? O que vemos são

hospitais sendo fechados porque não se aumenta a tabela do SUS. Os Prefeitos

estão gastando mais de 20% com saúde. Fala-se de alguma coisa para ajudar os

Prefeitos, porém perderam mais de R$8.000.000.000,00 de FPM, e a cada dia mais

problemas caem em cima dos Prefeitos. Temos de ter serenidade para administrar

tudo isso. Ontem, acho que o Ministro Minc estava sereno, apenas considero que ele

errou ao querer receber uma documentação para passá-la para a Advocacia-Geral da

União. Ele não resolverá nada, se o governo vai poder liberar a mata seca ou não.

Com certeza, toda pessoa que administra comete erros. Temos multas a rever e o
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direito administrativo de recorrer. Eu mesmo tenho ajudado vários produtores a

recorrer de multas. Agora precisamos que o governo federal se sente conosco,

porque com o governo estadual estamos nos sentando há muito tempo, querendo

buscar os fatos. Sr. Presidente, Deputado Weliton Prado, peço a V. Exa. a gentileza

de enviar as notas taquigráficas desta sessão a meu gabinete, para encaminharmos

ao Secretário José Carlos, para que ele venha a público manifestar se preparou

algum decreto para Marina Silva, Lula, Dilma, para qualquer um publicar o decreto.

Sei que Aécio Neves tem uma força muito grande neste País, que precisa do

Governador. Vou indagar ao José Carlos se ele questionou o documento, e quem

está falando isso terá oportunidade de se defender na Justiça ou então de se retratar.

O Sr. Presidente (Deputado Weliton Prado) - A Presidência solicita o

encaminhamento das notas taquigráficas ao Deputado Arlen Santiago.

Questões de Ordem

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, primeiramente gostaria de dizer que, se a

saúde vai mal em Minas, é porque, em vez de o Governador investir 12%, vem

investindo apenas 6,9%, ficando atrás apenas do Rio Grande do Sul, que também é

governado por uma tucana. Nesse Estado há CPI, não há blindagem. Os Deputados

pelo menos conseguiram superar. Se as CPIs federais estão resolvendo ou não, pelo

menos lá o Presidente não as impede. Aqui o Governador tem o poder de impedir a

realização de CPI. É proibido haver CPI em Minas Gerais. A outra questão é que na

lei que votamos aqui foi inserida uma emenda de nossa parte, considerando de

interesse social os assentamentos de reforma agrária. Não são simplesmente para a

agropecuária. Quando se trata de interesse público, para a construção de pontes,

rodovias, ferrovias, até mesmo para hidrelétricas, é permitido o corte de mata

atlântica. Há essas exceções quando se trata de interesse público e quando se trata

de interesse social, no qual incluímos todos os assentamentos de reforma agrária.

Então, por que o governo publicou ontem um decreto nessa mesma direção? É perda

de tempo. Só que o interesse social já é lei. Se não houvesse peso nenhum, por que

o Governador não vetou essa parte onde se consideram de interesse social todos os

assentamentos de reforma agrária? Aí vem um decreto que foi publicado no dia de

ontem e restringe, considerando de interesse social apenas o Jaíba. Temos
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problemas no Jaíba, mas há problemas em todos os assentamentos. É importante

esclarecer que é o Incra - ligado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, portanto

ao governo federal - que desapropria, que parcela, mas quem concede a autorização

para desmate, em cada assentamento, é o IEF, e não o Incra ou o Ibama. Mas quem

dá autorização para o desmate, em cada assentamento, é o IEF, e não o Incra ou o

Ibama. Portanto existem equívocos, e se o governo de fato quiser, tem amparo legal.

O último ponto a que me refiro: apreciamos dois vetos nesta manhã. Estávamos em

processo de obstrução desde a semana passada. A condição era chegar ao

entendimento com o governo, fazer a revisão da meta do programa Luz para Todos,

que era de apenas 56 mil ligações, e a publicação de decreto determinando a

alíquota, em vez de 18%, 12% e 7%, em 3%, e ainda a destinação de empréstimo de

quase R$1.000.000.000,00. A Bancada PT-PCdoB, em reunião com o Presidente da

Cemig, obteve a garantia de que, até dezembro deste ano, licitará mais 70 mil

ligações. É grande conquista da Bancada, levando a Cemig a rever as metas, em

Minas, do Luz para Todos. Em vez de 56 mil ligações, até dezembro de 2010,

teremos 126 mil ligações. Aguardamos para saber em que ações serão empregados

esses recursos de quase R$1.000.000.000,00, a serem autorizados por esta Casa, e

ainda a publicação do decreto que estipula a alíquota do ICMS em 3%. Muito

obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Carlin Moura) - Com a palavra, pela ordem, o Deputado

Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Acabei de participar do lançamento da Comissão

Especial em Defesa do Pré-Sal. Acompanharemos todos os trabalhos da Comissão,

sendo o Presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Pré-Sal. Estivemos em

Brasília, apresentamos um grande número de contribuições ao Congresso Nacional.

Faremos um trabalho conjunto para garantir que os recursos cheguem a Minas

Gerais, a fim de serem utilizados nas áreas da educação e da saúde. Apresentamos

emenda para garantir a valorização dos aposentados, a fim de que parte dos recursos

sejam investidos na Previdência. Apresentamos outras emendas para a área da

saúde. Solicitamos a implementação da Emenda nº 29 no Congresso Nacional e que

parte dos recursos do pré-sal sejam diretamente vinculados à melhoria da área da
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saúde também. O que me traz à tribuna é a indignação, não só minha, mas de

milhares e milhares de mineiros, revoltados com o descaso. Com qualquer ventania,

qualquer chuvinha, o sistema da rede elétrica de Minas Gerais cai, deixando a

população sem luz. Quase 2 milhões de pessoas ficaram sem luz em Minas Gerais.

Isso representa praticamente 10% de toda a população mineira. Está estampado no

jornal “Estado de Minas”: em Minas Gerais, de cada quatro residências, uma ficou

sem energia. Só aqui, em Belo Horizonte, 500 mil pessoas ficaram sem luz, o que

provocou um verdadeiro caos. O jornal “Hoje em Dia” estampa a manchete: “Danos

causados por chuvas em vários bairros de Belo Horizonte”. Há cenas de pessoas

revoltadas com a falta de energia, semáforos desligados, o pessoal limpando casas,

retirando entulho das ruas, além de galhos e troncos de árvores impedindo o trânsito.

Essas foram cenas comuns em várias regiões de Belo Horizonte, ontem, depois dos

temporais que castigaram a cidade na tarde de segunda-feira e na madrugada de

terça-feira. As regiões mais atingidas foram o Norte, o Nordeste e parte do Centro-

Sul. Aqui, no jornal, vemos uma moradora chorando: “Maria da Conceição chora ao

ter sua casa alagada, mais uma vez”. Isso tem acontecido constantemente. Árvores

caídas sobre a rede elétrica, deixando 1.900.000 consumidores sem energia em Belo

Horizonte. A água também invadiu casas no Bairro Planalto. A Cemig teve recordes

de solicitações de restabelecimento de energia e remoção de árvores. Foram 500 mil

ligações, e a Cemig conseguiu atender, mal mal, 20% dessas ligações, ou seja, nem

90 mil pessoas. Há um sério problema no atendimento ao consumidor. É grande a

demora para se fazer a religação. E a legislação é clara ao estabelecer que a Cemig

tem 11 horas, no máximo, para religar serviços em caso de tempestades e temporais

- normalmente, seriam 4 horas -, mas, infelizmente, isso não acontece. A tarifa de

energia é uma das mais caras do mundo, e o ICMS chega a 42%. O ICMS mais caro

do Brasil é o cobrado na tarifa de energia elétrica em Minas Gerais. Infelizmente, a

Cemig está terceirizando seus serviços, deixando de valorizar seus funcionários

efetivos. Têm ocorrido muitos acidentes de trabalho. Pela terceira vez, conseguimos

suspender uma licitação fraudulenta. Em vez de comprar veículos, a Cemig estava

alugando por valor muito acima do mercado. Veículo que custa R$30.000,00 estava

sendo alugado por ela por mais de R$100.000,00. Esse é um problema muito sério,
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porque a Cemig não compra os veículos - e tem de comprá-los. Onde está o edital

para a compra dos veículos? Essa frota de mais de 1.100 veículos está fazendo muita

falta. A Cemig não tem pessoal nem veículos para atender à demanda. Então, somos

a favor de que ela compre os veículos, mas pelo preço justo, pelo preço de mercado.

É um absurdo a Cemig gastar R$147.000.000,00 com aluguel de veículos que, se

fossem comprados, custariam R$60.000.000,00. Aí, ficam apagão e caos. O temporal

deixou 500 mil imóveis sem luz na Grande BH, o maior número já registrado pela

Cemig. O dia foi de limpeza e de contabilizar prejuízos. Pessoas doentes que

precisam conservar vacinas, insulina, etc. dentro da geladeira ou ligar equipamentos

para se manterem vivas, para respirar, sem energia, ficam prejudicadas. Infelizmente,

a população vem sofrendo uma série de prejuízos. Solicitamos à Cemig que coloque

a mão na consciência o mais rápido possível, porque ela fatura muito dinheiro e

poderia valorizar seus funcionários garantindo a compra de veículos para atender à

população e melhorando o atendimento do “call center”. Infelizmente, nada disso

acontece. Já cobramos aqui: onde está a licitação para a compra dos veículos? Não

aceitamos licitação para aluguel de veículos com valores superfaturados, elevados.

Como já disse, um veículo popular que custa R$30.000,00 para compra sai por mais

de R$100.000,00 em aluguel. Não podemos permitir isso. Conseguimos suspender

pela terceira vez a licitação. Solicitamos posicionamento rápido, urgente da Cemig

para que se restabeleça a energia elétrica. Até hoje há pessoas sem energia elétrica

em casa. Que a Cemig assuma o compromisso de ressarcir todos os prejuízos pela

queda de energia ao comerciante que perdeu leite, carne, sorvete, etc. e às pessoas

que tiveram algum problema de saúde em casa ou equipamentos queimados. Tudo

isso por causa do despreparo, da falta de manutenção na rede da Cemig. Todos os

que tiveram prejuízo podem procurar o que têm direito de receber. Pelo Código de

Defesa do Consumidor, esses cidadãos têm direito de ser ressarcidos. Fica aqui a

nossa solicitação, e vamos continuar cobrando da Cemig que passe a tratar com

dignidade os seus consumidores, que dão muito lucro a essa estatal que tem uma

das tarifas de energia mais caras do Brasil e do mundo.

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, solicito a palavra pelo art. 164 do

Regimento Interno, porque fui tratado de forma ofensiva pelo Deputado Arlen
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Santiago.

O Sr. Presidente - Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento Interno, o Deputado

Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes - O Deputado Arlen Santiago disse que não tem medo

de nada. Não me dirigi a ele dessa forma, não o chamei de medroso: apenas

perguntei por que o medo ao não assinar o requerimento da CPI. Se isso é forma

agressiva, peço-lhe desculpas. Deputado Carlin Moura, se a palavra correta não é

“medo”, que palavra podemos usar para definir adequadamente o que está ocorrendo

neste momento? Se não é “medo”, talvez seja “enquadramento”. É triste quando um

parlamentar, eleito pelo povo, que deve ter uma bandeira para defender a sua região,

se sente enquadrado pelo governo de tal forma que fica difícil fazer essa defesa.

Quero deixar claro que o grande mérito de um parlamentar é a liberdade de

expressão, a mesma liberdade que tantos outros Deputados desta Casa utilizaram

nesta tribuna. Não apenas eu, mas mais de 50 Deputados utilizaram a tribuna para

reclamar da força abusiva do IEF em todos os cantos do Estado, especialmente no

Noroeste, no Norte de Minas e no Vale do Jequitinhonha. Acabei de receber um

telefonema do Afonso, Presidente do Comitê da Sub-Bacia do Rio Paracatu, que

relatou o que está ocorrendo em mais de 70 assentamentos no Noroeste de Minas. O

IEF espalhou terrorismo nesses assentamentos. As pessoas estão perdendo a

esperança, pois, após assentadas, não têm condição de desmatar nem para a

construção de suas casas. Há assentados vivendo debaixo de lona porque o IEF não

lhes dá licença. Pior, Deputado Carlin Moura: os assentamentos são como o Projeto

Jaíba: há uma área destinada a reserva legal. O entendimento do IEF é ridículo.

Compra-se uma grande propriedade para o assentamento, e destina-se parte da área

para reserva legal. E o IEF quer, além da reserva legal, outra, nos lotes. Essa farra

tem de acabar. Trata-se da indústria da multa. Isso tem nome: choque de gestão. É o

acordo de resultados que o Governador fez com a Secretaria de Meio Ambiente,

denunciado no Jaíba por um funcionário do próprio governo. Consta nas notas

taquigráficas da Assembleia. O jornal “O Tempo” publicou, na íntegra, a fala do

representante do BDMG afirmando claramente que o IEF multa porque tem de

sustentar a Secretaria de Meio Ambiente, os helicópteros, as camionetes 4x4 com ar-
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condicionado e outros aparatos, a Polícia Ambiental, o Igam, a Feam e outros órgãos.

Ao todo, são sete órgãos de meio ambiente. Não estou falando nem da Polícia Militar,

que também age como Polícia Ambiental; do Corpo de Bombeiros, que está

aplicando multas, nem do Ministério Público. Considerando-se todo o governo de

Minas, há 10 órgãos para espalhar o pânico entre os produtores da nossa região.

Ninguém pode fazer mais nada. Estão confundindo preservação com perseguição.

Quem mais quer preservar é o produtor rural, que precisa dos rios, da água, do

equilíbrio. Poderiam fazer diferente votando um projeto de minha autoria, que está em

tramitação na Casa e trata do ecocrédito, para pagamento. Quem mais quer

preservar é o produtor. O que não podemos aceitar é o confisco. Estão confiscando.

Estão fazendo o mesmo que Collor fez quando confiscou a poupança. O que o setor

de meio ambiente está fazendo é o confisco de propriedades alheias. A pessoa tem a

propriedade, mas não pode usá-la nem vendê-la. Ninguém vai querer comprá-la,

porque ninguém pode fazer nada ali. Se o governo quer confiscar as propriedades

alheias, tem de pagar por isso. Temos de resolver esse problema, que vai continuar

rendendo. Tem-se de tomar providência. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Encerramento

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

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de

logo mais, às 20 horas, e convocando as Deputadas e os Deputados para a ordinária

de hoje, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/9/2009

Às 10h14min, comparecem na Sala das Comissões 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 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 e
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comunica o recebimento de ofício: da Deputada Maria Tereza Lara, encaminhando o

Livro “Segurança Pública: outros olhares, novas possibilidades”, do autor João

Trajano Sento-Sé. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº

3.634/2009, em turno único, o qual designou para relator o 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. Em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Rômulo Veneroso, o Requerimento nº

4.372/2009 foi convertido em diligência ao Comandante-Geral da PMMG. Submetidos

a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 2.718/2008,

com a Emenda nº 1, 4.482, 4.498, 4.500 e 4.518/2009. 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, 22 de setembro de 2009.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara.

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 16/9/2009

Às 15h8min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Cecília Ferramenta

e os Deputados Ademir Lucas e Adelmo Carneiro Leão (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, 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, discutir e

votar proposições da Comissão e debater o impacto dos encargos assumidos pelos

Municípios para o funcionamento de órgãos estaduais e federais em seus territórios.

A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir as Sras. Aline Martins

Ribeiro Tavares, Diretora da Central de Planejamento, Programação e Normas da

Secretária de Estado de Planejamento e Gestão, representando a Secretária, Sra.
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Renata Maria Paes de Vilhena; os Srs. Roberval Juarez de Andrade, Diretor

Administrativo e Financeiro da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do

Estado de Minas Gerais - Emater -, representando o Presidente, Sr. José Silva

Soares; Waldir Salvador de Oliveira, Superintendente da Associação Mineira de

Municípios - AMM -, representando o Presidente, Sr. José Milton de Carvalho Rocha;

e Ronaldo Márcio Gonçalves, Prefeito do Município de Pains, que são convidados a

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

Carneiro Leão, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas

considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

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

nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião 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, nesse

momento, a presença do Deputado Paulo Guedes. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 4.522 e 4.526 a 4.535/2009.

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 Ademir Lucas em que solicita seja

consignada nos anais da Casa manifestação de aplauso à população de Esmeraldas,

pela comemoração dos 108 anos de emancipação político-administrativa; e Weliton

Prado (2) em que solicita seja realizada audiência pública com a finalidade de debater

a situação dos servidores públicos municipais de Belo Horizonte, os quais reivindicam

melhores salários e condições dignas de trabalho; e seja realizada audiência pública

para debater o atraso nas obras de construção do hospital municipal de Uberlândia.

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, 23 de setembro de 2009.

Cecília Ferramenta, Presidente - Ademir Lucas - Wander Borges.

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA

EXECUÇÃO DAS PENAS NO ESTADO, EM 17/9/2009



____________________________________________________________________________
1437

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Leite,

Vanderlei Miranda, Durval Ângelo e Wander Borges, membros da supracitada

Comissão. Está presente, também, o Deputado Sargento Rodrigues. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado João Leite, 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 o relatório final dos trabalhos da Comissão e comunica o recebimento da

seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Fabiano Torres Bastos, Coordenador de

Política Prisional da Defensoria Pública do Estado, encaminhando estatística sobre a

atuação da Defensoria Pública na esfera criminal/execução penal referente ao

primeiro semestre de 2009, e André Luis Alves Melo, Promotor de Justiça de Estrela

do Sul, encaminhando sugestões para amenizar o problema da execução de penas

no Estado; e da Sra. Marlene Alves de Almeida Silva, Ouvidora do Sistema

Penitenciário, informando o cronograma de visita de inspeção às unidades prisionais

na região da Zona da Mata. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir

os Srs. Herbert José Almeida Carneiro, Juiz da Vara de Execuções Criminais, e

Belmar Azze Ramos, Defensor Público-Geral da Defensoria Pública do Estado; a Sra.

Vanessa Fusco Nogueira Simões, Promotora de Justiça; os Srs. Francisco Nogueira

Machado, Defensor Público federal, representando a Dra. Giêdra Cristina Pinto

Moreira, Defensora Pública federal e responsável pelo Ofício de Direitos Humanos e

Tutela Coletiva, e Fabiano Torres Bastos, Defensor Público e Coordenador de Política

Prisional da Defensoria Pública do Estado; as Sras. Marina Lage Pessoa da Costa,

Maria Valéria Valle e Paula Regina Fonte Boa Pinto, Defensoras Públicas estaduais;

o Sr. Guilherme Augusto de Faria Soares, Superintendente de Atendimento ao Preso

da Subsecretaria de Administração Prisional; a Sra. Sílvia Sander, Diretora de

Proteção de Direitos Humanos, representando o Sr. João Batista de Oliveira,

Subsecretário de Direitos Humanos da Secretaria de Desenvolvimento Social -

Sedese -; o Sr. Alexandre Martins da Costa, Diretor de Articulação do Atendimento

Jurídico da Secretaria de Defesa Social - Seds -; as Sras. Marlene Alves de Almeida

Silva, Ouvidora do Sistema Penitenciário de Minas Gerais, Maria de Lourdes Oliveira
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e Silva, Secretária Executiva da Pastoral Carcerária da Igreja Católica, e Mônica

Felícia Peixoto, representante da Capelania Prisional da Convenção Batista Mineira,

que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra aos

convidados, conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os

trabalhos ordinários da reunião e passa à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o relatório final dos

trabalhos da Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos convidados e dos parlamentares, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos da Comissão.

Sala das Comissões, 17 de setembro de 2009.

João Leite, Presidente - Durval Ângelo - Vanderlei Miranda - Wander Borges.

ATA DA 2ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE DIREITOS HUMANOS E

DE PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 21/9/2009

Às 13h15min, comparecem no Parque da Vaquejada, no Município de São João da

Ponte, o Deputado Durval Ângelo, membro da Comissão de Direitos Humanos; o

Deputado André Quintão, membro da Comissão de Participação Popular. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião,

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

subscrita pelos membros das Comissões presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a obter esclarecimentos, em audiência pública, sobre a

demarcação de terras na região e sobre as práticas violentas cometidas contra

remanescentes de quilombolas. O Presidente dá ciência de ofício do Sr. Gercino José

da Silva Filho, Ouvidor Agrário Nacional e Presidente da Comissão Nacional de

Combate à Violência no Campo, justificando sua ausência na reunião. A Presidência

interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Alexandro Reis, Subsecretário,

representando Edson Santos de Souza, Ministro de Estado, Chefe da Secretaria

Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial; Antônio Carlos da Silva,

Gestor do Serviço de Regularização de Território Quilombolas, representando Gilson

de Souza, Superintendente Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma
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Agrária - Incra - em Minas Gerais; Afonso Henrique de Miranda Teixeira, Procurador

de Justiça e Coordenador do Centro de Apoio Operacional de Conflitos Agrários;

Élcio Júnior, Vice-Prefeito, representando Fábio Luiz Fernandes Cordeiro, Prefeito

Municipal de São João da Ponte; Geraldo Filogônio, Vice-Presidente da Câmara

Municipal de São João da Ponte; Major Edvar de Souza Santos, Subcomandante do

30º Batalhão da Polícia Militar de Januária; João Pinheiro de Abreu, Presidente da

Associação do Quilombo Brejo dos Crioulos; Paulo Roberto Faccion, membro da

Comissão Pastoral da Terra -CPT -; José Carlos de Oliveira Neto, Coordenador dos

Acampamentos; Williman Stefani da Silva, Presidente da Secretaria de Promoção da

Igualdade Racial da Nova Central Sindical; e as Sras. Sandra Maria da Silva,

Presidente da Federação das Comunidades de Quilombolas do Estado de Minas

Gerais e Coordenadora da Confederação Nacional de Quilombolas - Conaq -; Mariza

Rios, Vice-Presidente, representando Jônia Rodrigues, Assessora da Rede de

Informações e Ação pelo Direito de Se Alimentar - Fian Brasil, que são convidados a

tomar assento à mesa. Os Deputados Durval Ângelo e André Quintão, como autores

do requerimento que deu origem ao debate, tecem cada um por sua vez, as

considerações iniciais. Logo após, a Presidência passa a palavra aos convidados,

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

conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião conforme edital a ser publicado, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de setembro de 2009.

Vanderlei Miranda, Presidente - Padre João - Ademir Lucas - Duarte Bechir.

ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

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

22/9/2009

Às 14h15min, comparecem na Câmara Municipal de Pouso Alegre a Deputada

Maria Tereza Lara e o Deputado João Leite, membros da supracitada Comissão.

Estão presentes, também, os Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Ruy Muniz. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião,
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dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dá-a por aprovada e solicita ao membro

da Comissão presente que a subscreva. A Presidência informa que a reunião se

destina a discutir, em audiência pública, questões relativas à segurança pública no

Município de Pouso Alegre e região e discutir e votar proposições da Comissão. A

Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir as Sras. Tereza Cristina

Coutinho, Promotora de Justiça da Comarca de Pouso Alegre, representando o Sr.

Alceu José Torres Marques, Procurador-Geral de Justiça; Romilda dos Reis,

Superintendente Regional de Ensino, representando a Sra. Vanessa Guimarães

Pinto, Secretária de Estado de Educação; Juliana Campolina, Diretora de Proteção

Social Especial da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, representado o

Deputado Agostinho Patrús Filho, Secretário de Estado de Desenvolvimento Social;

Raquel Ribeiro Costa, Coordenadora Regional em Pouso Alegre da Defensoria

Pública, representando o Sr. Belmar Azze Ramos, Defensor Público-Geral; e os Srs.

Sérgio Franco, Juiz de Direito da Comarca de Pouso Alegre, representando o

Desembargador Sérgio Antônio de Resende, Presidente do Tribunal de Justiça de

Minas Gerais; Rafael Bobra Arakak, Delegado da Polícia Federal em Varginha,

representando o Sr. Jerry Antunes de Oliveira, Superintendente Regional do

Departamento de Polícia Federal no Estado; Emilson Loures da Silva, Chefe da 11ª

Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (substituto), representando o Sr.Waltair

Vasconcelos Sobrinho, Superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Minas

Gerais; Cel. PM Márcio Martins Santana, Comandante da 6ª Região da PMMG,

representando o Cel. PM Renato Vieira de Souza, Comandante-Geral da PMMG;

Carlos Eduardo Pinto, Delegado Regional da Polícia Civil, e Hafez Tadeu Sadi, Chefe

do 6º Departamento da Polícia Civil, representando o Sr. Marco Antônio Monteiro de

Castro, Chefe de Polícia Civil do Estado; Cloves Eduardo Benevides, Subsecretário

de Políticas Antidrogas da Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude; Ten.-

Cel. José Dimas da Silva Fonseca, Comandante do 20º Batalhão da Polícia Militar;

Agnaldo Perugine, Prefeito Municipal de Pouso Alegre; Paulo Henrique Pereira Alves,

Presidente da Câmara Municipal de Pouso Alegre, que são convidados a tomar

assento à mesa. O Presidente, como um dos autores do requerimento que deu

origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Em seguida, passa a palavra à
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coautora do mesmo requerimento, Deputada Maria Tereza Lara. Logo após, passa a

palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,

segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de setembro de 2009.

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

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 22/9/2009

Às 14h36min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Ivair Nogueira, Domingos Sávio, Neider Moreira e Padre João, membros da

supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Sargento Rodrigues.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros, 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 apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se à 1ª Fase da 2ª

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

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

aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos

Projetos de Lei nºs 3.439/2009 (relator: Deputado Domingos Sávio) e 3.553/2009

(relator: Deputado Ivair Nogueira, em virtude de redistribuição), ambos na forma do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça. Passa-se à 2ª Fase da 2ª

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

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

são aprovados os Requerimentos nºs 4.553, 4.568 e 4.569/2009. 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 os

requerimentos do Deputado Sargento Rodrigues em que requer seja encaminhado

pedido de providências ao Comandante-Geral da Polícia Militar, com relação à
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denúncia de ocorrência de roubo forjado, conforme consta do Inquérito Policial Militar

- IPM - em trâmite na 3ª Auditoria da Justiça Militar, e seja também instaurado o

competente Processo Administrativo Disciplinar - PAD - em desfavor do acusado, Cel.

PM Reinaldo Martins, em decorrência da gravidade do fato que afeta a honra e o

decoro da classe; e que seja encaminhado pedido de informação ao Detran-MG -

sobre a receita advinda da aplicação de multas de trânsito nos últimos cinco anos em

Belo Horizonte, discriminando os valores por ano, as regiões da Capital de maior

incidência e o tipo de multa aplicada. 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 setembro de 2009.

Délio Malheiros, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.249/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o Projeto de Lei n° 3.249/2009 estabelece

obrigação para a venda de passagens de transporte coletivo intermunicipal.

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

que concluiu pela sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade.

Em seguida, a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas emitiu seu

parecer quanto ao mérito, opinando pela rejeição do projeto.

Agora, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno, para que seja analisada a

repercussão financeira do projeto.

Fundamentação

A proposição pretende estabelecer para as empresas concessionárias do serviço

público de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros a obrigação de

receberem cartões de crédito e débito como forma de pagamento das passagens,

desde que conste nos editais de licitação de delegação do referido serviço.
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A Comissão de Constituição e Justiça evidenciou a possibilidade da iniciativa

parlamentar, uma vez que não há restrição específica no texto constitucional.

Ressaltou também a existência de polêmica no Supremo Tribunal Federal – STF –

em relação à edição de lei que proponha alterações de contratos em vigor. Concluiu,

sob a ótica da constitucionalidade, pela possibilidade de edição de lei que estabeleça

obrigações para futuras contratações do Estado, assegurando o equilíbrio econômico-

financeiro dos contratos e o interesse público.

A Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas admitiu que o uso de

cartões de débito e crédito como forma de pagamento já está incorporado ao

cotidiano da população, sendo cada vez mais aceito nos diversos tipos de

estabelecimentos comerciais. Informou ainda que tramita no Senado Federal o

Projeto de Lei da Câmara - PLC - nº 55/2009, que permite que o comércio cobre

preços diferenciados entre as vendas em dinheiro e cheque e as vendas no cartão de

crédito ou débito. Opinou, finalmente, pela rejeição do projeto, uma vez que a edição

desse instrumento normativo oneraria ainda mais os usuários do sistema de

transporte coletivo intermunicipal.

Sob o ponto de vista financeiro e orçamentário, a proposição não causa impactos

ao erário, nem gera novas despesas para o Estado, uma vez que se trata de

obrigação a ser estabelecida em momento futuro. E, quando acontecer, o equilíbrio

econômico-financeiro do contrato e do interesse público será definido para aquele

contrato específico.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, em 1º turno, do Projeto de Lei n°

3.249/2009.

Sala das Comissões, 24 de setembro de 2009.

Juarez Távora, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Inácio Franco - Célio

Moreira.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 24/9/2009, a seguinte comunicação:

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento da Sra. Maria Abadia de
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Souza, ocorrido em 21/9/2009, 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 aplauso aos Srs. Maurício de Oliveira Campos Júnior, Secretário de Defesa

Social, e Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil; à Sra. Sandra

Maria Abreu Alvim e aos Srs. Múcio Salomão Bruck e Willian de Freitas e Silva,

respectivamente, Delegada, Chefe de Serviço de Apoio Especializado e agente

policial da Delegacia Especializada de Proteção ao Idoso e à Pessoa Portadora de

Deficiência, bem como aos demais servidores que atuaram no esclarecimento de

crime de roubo de cartões de benefícios do INSS pertencentes a idosos

(Requerimento nº 2.718/2008, da Comissão de Direitos Humanos);

de congratulações com a revista “Ragga" pelos quatro anos de sua fundação

(Requerimento nº 4.430/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o jornal "Correio do Papagaio" pelos 15 anos de sua

fundação (Requerimento nº 4.435/2009, do Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com o DER-MG pela realização do 14º Encontro Nacional de

Conservação Rodoviária (Requerimento nº 4.438/2009, do Deputado Duarte Bechir);

de repúdio à atitude do Superintendente Regional do DNIT ao não comparecer nem

enviar representante à audiência pública da Comissão de Assuntos Municipais

destinada a debater a implementação de medidas emergenciais no eixo norte da BR-

381 (Requerimento nº 4.475/2009, da Comissão de Assuntos Municipais);

de congratulações com a comunidade de Rio Pardo de Minas pelos 178 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 4.479/2009, do Deputado Arlen

Santiago);

de congratulações com a comunidade de Bocaiuva pelos 136 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 4.480/2009, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Minas

Gerais pelo lançamento da 1ª edição da "Revista do Sindepominas" (Requerimento nº

4.482/2009, do Deputado Duarte Bechir);
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de congratulações com D. Walmor de Oliveira Azevedo por ter sido o único

brasileiro escolhido pelo Papa Bento XVI como integrante da Congregação para a

Doutrina da Fé (Requerimento nº 4.501/2009, do Deputado Dinis Pinheiro);

de congratulações com o Sr. Sérgio Resende, Presidente do Tribunal de Justiça,

pelo recebimento da Medalha do Instituto dos Advogados de Minas Gerais

(Requerimento nº 4.502/2009, do Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com o Sr. Alceu José Torres Marques, Procurador-Geral de

Justiça do Estado, pela realização da Semana do Ministério Público (Requerimento nº

4.503/2009, do Deputado Duarte Bechir);

de pesar pelo falecimento do Sr. Alberto Menezes Direito, Ministro do STF, ocorrido

em 1º/9/2009 (Requerimento nº 4.504/2009, do Deputado Wander Borges);

de aplauso ao "Jornal Belvedere" pelos 6 anos de sua fundação (Requerimento nº

4.505/2009, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso ao Lions Clube Belo Horizonte Inconfidência por seus 50 anos de

fundação (Requerimento nº 4.508/2009, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso ao Sr. Paulo Duarte Lopes, Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Pouso

Alegre, pela decisão prolatada na ação civil pública proposta pela Defensoria Pública

do Estado segundo a qual o Estado deve transferir imediatamente 150 presos da

cadeia pública local (Requerimento nº 4.518/2009, da Comissão de Direitos

Humanos);

de congratulações com a comunidade de Itabirito pelos 86 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 4.522/2009, do Deputado Célio Moreira);

de congratulações com o Sr. Sérgio Resende, Presidente do Tribunal de Justiça,

pelo recebimento da Medalha do Mérito do Ministério Público Promotor de Justiça

Francisco José Lins do Rego Santos (Requerimento nº 4.524/2009, do Deputado

Duarte Bechir);

de congratulações com a comunidade de Berizal pelos 14 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 4.526/2009, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Águas Vermelhas pelos 47 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 4.527/2009, do Deputado Arlen

Santiago);
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de congratulações com a comunidade de Indaiabira pelos 14 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 4.528/2009, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Catuti pelos 14 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 4.529/2009, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Gameleiras pelos 14 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 4.530/2009, do Deputado Arlen

Santiago);

de congratulações com a comunidade de Fruta de Leite pelos 14 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 4.531/2009, do Deputado Arlen

Santiago);

de congratulações com a comunidade de Curral de Dentro pelos 14 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 4.532/2009, do Deputado Arlen

Santiago);

de congratulações com a comunidade de Cônego Marinho pelos 14 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 4.533/2009, do Deputado Arlen

Santiago);

de congratulações com a comunidade de Capitão Eneias pelos 47 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 4.534/2009, do Deputado Arlen

Santiago);

de congratulações com a comunidade de Campo Azul pelos 14 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 4.535/2009, do Deputado Arlen

Santiago);

de pesar pelo falecimento do Sr. Edelberto Lellis Santiago, Desembargador do

Tribunal de Justiça, ocorrido em 24/8/2009, nesta Capital (Requerimento nº

4.543/2009, da Comissão de Constituição e Justiça).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 29 DE SETEMBRO DE 2009

ATAS

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/9/2009

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sávio Souza

Cruz, Ronaldo Magalhães e Irani Barbosa (substituindo o Deputado Célio Moreira, por

indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Está presente,

também, o Deputado Adalclever Lopes. 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. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir, em audiência

pública, a situação atual e o cenário futuro da matriz energética do Estado. A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Sérgio

Barroso, Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Paulo Sérgio

Machado Ribeiro e Eduardo Carlos Jardim Mozelli, respectivamente, Subsecretário e

Superintendente de Políticas Energéticas da Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Econômico - Sede -; Alexandre Francisco Maia Bueno,

Superintendente de Tecnologia e Alternativas Energéticas, e André Martins Carvalho,

Gerente de Alternativas Energéticas da Cemig, representando o Diretor-Presidente

Djalma Bastos de Morais; Sérgio da Luz Moreira, economista, representando o Sr.

José Carlos de Mattos, Diretor-Presidente da Gasmig, que são convidados a tomar

assento à mesa. O Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas

Gerais - Fiemg -, Robson Braga de Andrade, e o Presidente da Federação da

Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais - Faemg -, Roberto Simões, não

comparecem à reunião. Neste momento, o Deputado Célio Moreira se faz presente à

reunião. O Presidente, autor do requerimento que deu origem ao debate, tece suas

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

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

das notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião.
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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 Braulio Braz em que solicita seja realizada reunião conjunta desta

Comissão com a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para, em

audiência pública, discutir a tributação incidente na produção de água mineral do

Estado. Ato contínuo, é recebido pela Presidência requerimento do Deputado Almir

Paraca em que solicita seja realizada audiência pública para debater as principais

questões sobre os projetos de lei enviados ao Congresso Nacional pelo Presidente da

República, que estabelecem o novo marco regulatório da exploração do petróleo na

camada pré-sal. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece aos

convidados pela presença e pelas informações prestadas, agradece aos

parlamentares pelo comparecimento, convoca os membros da Comissão para a

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

Sala das Comissões, 23 de setembro de 2009.

Sávio Souza Cruz, Presidente.

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 9/9/2009

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e

os Deputados Elmiro Nascimento, Ivair Nogueira e Adelmo Carneiro Leão

(substituindo a Deputada Cecília Ferramenta, por indicação da Liderança do PT),

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 discutir a situação dos

contratados da Fhemig. O Presidente acusa o recebimento das seguintes

proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs

3.157 e 3.588/2009, no 1º turno; 1.911/2007, 3.564, 3.565, 3.568, 3.570, 3.572, 3.578,

3.579, 3.580, 3.581, 3.585, 3.594, 3.596, 3.598, 3.599, 3.626/2009, em turno único

(Deputado Elmiro Nascimento); 3.542/2009, no 1º turno; 2.914/2008, 3.357, 3.493,
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3.524, 3.526, 3.529, 3.535, 3.536, e 3.556/2009, em turno único (Deputado Ivair

Nogueira). A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs.

Christiano Augusto Bicalho Canedo, Vice-Presidente da Câmara Técnica de Gestão

de Pessoas da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig,

representando o Sr. Luís Márcio Araújo Ramos, Presidente da Fhemig, e

representando também o Sr. Marcus Vinícius Caetano Pestana da Silva, Secretário

de Estado de Saúde; Ana Flávia Martins de Almeida Pereira, Diretora da Câmara

Técnica de Gestão de Pessoas da Fhemig, representando o Sr. Luiz Márcio Araújo

Ramos, Presidente da Fhemig; Renato Almeida de Barros, Diretor do Sindicato Único

dos Trabalhadores da Saúde do Estado de Minas Gerais - Sind-Saúde -; e Carlos

Augusto dos Passos Martins, representante da Associação dos Trabalhadores em

Hospitais de Minas Gerais, que são convidados a tomar assento à mesa. A

Presidência concede a palavra ao Deputado Adelmo Carneiro Leão, autor do

requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais; logo após,

passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Impossibilitada de

permanencer na reunião, a Deputada Rosângela Reis transfere a direção dos

trabalhos ao Deputado Adelmo Carneiro Leão. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os

trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

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

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

vez, o parecer pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.351/2009 (relator:

Deputado Ivair Nogueira, em virtude de redistribuição); e pela aprovação, no 1º turno,

do Projeto de Lei nº 3.382/2009 na forma do Substitutivo nº 2, que apresenta

(relatora: Deputada Rosângela Reis). 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 3.327, 3.343, 3.491, 3.492, 3.494, 3.496,

3.498, 3.532, 3.541, 3.543/2009 (relator: Deputado Walter Tosta). Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 4.508 e

4.510/2009. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados
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os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 3.162, 3.176, 3.346, 3.398,

3.413, 3.414, 3.415, 3.416, 3.422, 3.425, 3.426, 3.427, 3.434, 3.435, 3.446, 3.447,

3.451, 3.453, 3.454, 3.455, 3.457, 3.459, 3.460, 3.463, 3.467, 3.468, 3.471, 3.472 e

3.473/2009. 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 Ana Maria Resende em que solicita seja

realizada audiência pública em Montes Claros para debater a divulgação, pela

Prefeitura Municipal e pela Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Montes

Claros, da nova lei em vigor desde 1º/7/2009, que regulamenta a profissão do

empreendedor individual. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

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

Sala das Comissões, 23 de setembro de 2009.

Ivair Nogueira, Presidente - Cecília Ferramenta - Ademir Lucas.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/9/2009

Às 15h13min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

os Deputados Juninho Araújo, Getúlio Neiva e Carlos Gomes (substituindo o

Deputado Paulo Guedes, por indicação da Liderança do PT), 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 Juninho Araújo, dispensa a leitura da ata da reunião 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 e acusa o recebimento das seguintes proposições,

para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 3.661/2009

(Deputado Getúlio Neiva) e 3.668/2009 (Deputado Juninho Araújo), em turno único.

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

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

votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs

3.525/2009 e 3.539/2009 com a Emenda nº 1. Submetido a votação, é aprovado o
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Requerimento nº 4.501/2009. 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 requerimentos da Deputada Gláucia Brandão (2) em que

solicita sejam realizadas reuniões com convidados para discutir o potencial

sociocultural das ações de formação em artes cênicas, em especial aquelas que se

utilizam das técnicas e do imaginário circences, e para discutir o Projeto de

Recuperação de Peças Sacras da Promotoria Estadual de Defesa do Patrimônio

Cultural do Ministério Público de Minas Gerais, bem como outras ações de

salvaguarda dos bens culturais móveis e imóveis em risco do 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, 23 de setembro de 2009.

Gláucia Brandão, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Ronaldo Magalhães.

ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 23/9/2009

Às 14h9min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Inácio

Franco, Lafayette de Andrada e Neider Moreira (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 e comunica o recebimento da seguinte correspondência:

ofício do Sr. Wanderley Ávila, Presidente do Tribunal de Contas do Estado,

encaminhando o relatório de atividades do 2º trimestre de 2009; e de

correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre

parênteses: ofícios da Sra. Rosani A. Araújo, Coordenadora de Logística e Execução

da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração da Secretaria

Executiva do Ministério da Ciência e Tecnologia (2); e dos Srs. Crispim Moreira,
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Secretário Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional; João Reis Santana Filho,

Secretário Executivo do Ministério da Integração Regional; Alexandre Curi, Deputado

da Assembleia Legislativa do Paraná; Marx Fernandes dos Santos, Gerente Regional

da Caixa Econômica Federal; Nelson Campos, Secretário Executivo do Conselho

Federal Gestor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos da Secretaria de Direito

Econômico do Ministério da Justiça; Diretor Executivo do Fundo Nacional de

Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento e Combate à Fome (17/9/2009);

Leonardo Vinhas Ciacci, Presidente da Câmara Municipal de Varginha; Wilson

Dornelas Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de Monte Carmelo; Daniel Silva

Balaban, Presidente do FNDE; Julio César de Araujo Nogueira, Secretário Executivo

(substituto) do Ministério da Integração Nacional (3) (18/9/2009); e Rodolfo

Guimarães Filho, Superintendente de Apoio à Infraestrutura Municipal da Secretaria

de Transportes (19/9/2009). O Presidente acusa o recebimento das seguintes

proposições, no 1º turno, para as quais designou os relatores citados a seguir:

Projetos de Lei nºs 3.249/2009 (Deputado Lafayette de Andrada) e 3.382/2009

(Deputado Inácio Franco). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

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

apreciação do Plenário. Os Projetos de Lei nºs 3.238, 3.255 e 3.466/2009 são

retirados da pauta por determinação do Presidente da Comissão, por não cumprirem

pressupostos regimentais. Após discussão e votação é aprovado o parecer pela

aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.679 (relator: Deputado Zé Maia). O

Deputado Neider Moreira retira-se da reunião. Registra-se a presença do Deputado

Antônio Júlio. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único, cada um

por sua vez, os pareceres pela ratificação dos Regimes Especiais de Tributação

encaminhados pelas Mensagens nºs 398/2009 (relator: Deputado Zé Maia) e

399/2009 (relator: Deputado Lafayette de Andrada, em virtude de redistribuição), os

quais concluem pela apresentação de projetos de resolução; e são aprovados, cada

um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs

3.229/2009 na forma do Substitutivo nº 2, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da

Comissão de Constituição e Justiça; 3.382/2009 na forma do Substitutivo nº 2, da

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, com a Emenda nº 1, e
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3.521/2009 (relator: Deputado Inácio Franco). O parecer sobre o Projeto de Lei nº

3.249/2009, no 1º turno, deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de prazo

regimental pelo relator, Deputado Lafayette de Andrada. Passa-se à 3ª Fase da 2ª

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

Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Zé Maia, em

que solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater a implantação

de um terminal rodoviário no Município de Nova Lima. Cumprida a finalidade da

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

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

os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de setembro de 2009.

Juarez Távora, Presidente - Célio Moreira - Getúlio Neiva - Inácio Franco.

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO

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

24/9/2009

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão e

Duarte Bechir, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir, em

audiência pública, a permanência da feira que acontece às quartas-feiras na Rua

Araguari, entre as Ruas Matias Cardoso e Rodrigues Caldas. A Presidência

interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Flávio Márcio Leopoldino Duffles,

Secretário Municipal Adjunto de Abastecimento, representando o Prefeito Municipal

de Belo Horizonte, Márcio Lacerda; e Washington Antônio Gomes, representante da

Comissão de Feirantes, os quais são convidados a tomar assento à mesa. A

Presidência concede a palavra ao Deputado Duarte Bechir, autor do requerimento

que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a

palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,

segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
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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, 24 de setembro de 2009.

Duarte Bechir, Presidente - Ademir Lucas - Padre João.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2009

ATAS

ATA DA 39ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 21/9/2009

Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Lafayette de Andrada

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - 1º Painel:

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

do Sr. Kemil Kumaira - Palavras do Sr. Presidente - Lançamento de edição da

“Revista do Legislativo” - Exibição de vídeo - 2º Painel: Composição da Mesa -

Palavras do Sr. Coordenador - Palavras do Sr. José Bonifácio Mourão - Palavras do

Deputado Constituinte Agostinho Valente - Palavras do Sr. Vice-Governador do

Estado - Palavras do Sr. Eni Carajá Filho - Palavras do Sr. Menelick de Carvalho

Netto - Palavras da Sra. Maria Coeli Simões Pires - Homenagens especiais - Palavras

do Deputado Constituinte Luiz Vicente Ribeiro Calicchio - Encerramento - Ordem do

dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

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

Pinheiro - Sargento Rodrigues - Ademir Lucas - Antônio Genaro - Antônio Júlio -

Braulio Braz - Carlos Gomes - Dalmo Ribeiro Silva - Domingos Sávio - Elmiro

Nascimento - Eros Biondini - Gláucia Brandão - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João

Leite - Lafayette de Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Ruy Muniz - Sebastião Costa

- Sebastião Helvécio.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 14h15min, declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

Ata

- O Deputado Ademir Lucas, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da
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reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião à realização do ciclo de debates “Constituição e

democracia - 20 anos da Constituinte Estadual”, com o objetivo de destacar a

importância do processo constituinte de 1989 no projeto político-democrático do povo

mineiro e de comemorar os 20 anos de promulgação da Constituição de 1989.

1º Painel

Composição da Mesa

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

Antonio Augusto Junho Anastasia, Vice-Governador do Estado, representando o

Governador, Aécio Neves; Desembargador Joaquim Herculano, representando o

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, Desembargador Sérgio Resende;

Fernando Antônio Fagundes Reis, representando o Procurador-Geral de Justiça do

Estado, Alceu José Torres Marques; Kemil Kumaira, Presidente da ALMG no biênio

1989-1990 e Presidente da Constituinte Estadual de 1989; e Coronel Décio Luiz de

Oliveira, representando o Comandante da 4ª Região Militar do Exército, General-de-

Divisão José Mario Facioli; a Exma. Sra. Vereadora Luzia Ferreira, Presidente da

Câmara Municipal de Belo Horizonte; e o Exmo. Sr. Conselheiro Wanderley Ávila,

Presidente do Tribunal de Contas do Estado.

Registro de Presença

O locutor - Gostaríamos de registrar a presença dos Exmos. Srs. Coronéis Juiz

Rúbio Paulino Coelho, Presidente do Tribunal de Justiça Militar; e Gilberto Cabral

Costa, Chefe do Estado-Maior da PMMG; da Exma. Sra. Maria Celeste Guimarães,

Auditora-Geral do Estado; dos Exmos. Srs. Belmar Azze Ramos, Defensor Público-

Geral; Cel. Alexandre Oliveira, Diretor Institucional do Corpo de Bombeiros,

representando o Comandante-Geral dessa instituição, Gilvam Almeida Sá; Raimundo

Nonato Cardoso, Prefeito Municipal de Viçosa; e Milton Sales Neto, Prefeito Municipal

de Carmo da Mata; da Exma. Sra. Juliana Campos Horta, Professora Mestra de

Direito Constitucional, representando a Universidade Fumec; e do Exmo. Sr. José

Carlos Gomes Dutra, Prefeito Municipal de Igarapé.

Execução do Hino Nacional
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O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que será interpretado

pelo Coral da Assembleia, sob a regência do maestro Guilherme Bragança e

acompanhado pelo pianista Antônio Carlos de Magalhães.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Sr. Kemil Kumaira

Exmos. Srs. Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembleia Legislativa

do Estado de Minas Gerais; Prof. Antonio Augusto Anastasia, Vice-Governador do

Estado de Minas Gerais, neste ato representando o Governador Aécio Neves da

Cunha; Desembargador Joaquim Herculano, neste ato representando o

Desembargador Sérgio Resende, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de

Minas Gerais; Fernando Antônio Fagundes Reis, Procurador-Geral de Justiça

Adjunto, representando o Dr. Alceu José Torres Marques, Produrador-Geral de

Justiça do Estado; Cel. Décio Luiz de Oliveira, representando o Gen. Div. José Mário

Facioli, Comandante da 4a Região Militar do Exército; Conselheiro Wanderley Ávila,

Presidente do Tribunal de Contas do Estado; Exma. Sra. Vereadora Luzia Ferreira,

Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte.

Que minhas palavras nesta solenidade sejam inspiradas pela evocação de um

grande poeta, autor de “A vida é sonho”, Calderón de la Barca, nos versos seguintes:

“Assim cheguei a saber que toda felicidade humana passa, enfim, como um sonho; e

quero hoje aproveitá-la no tempo que me durar”. Esta é a sensação que conservo, em

cristalina recordação, da felicidade que pude experimentar durante os trabalhos da IV

Assembleia Constituinte Estadual, ponto culminante dos sete mandatos que tive a

honra de exercer nesta Casa. E honra maior não poderia aspirar do que aquela de

presidir este Poder Legislativo quando da promulgação de nossa Lei Magna. Sim,

aquele foi um sonho plenamente realizado. Ele custou árduo e imenso trabalho de

todos: do povo mineiro, aqui presente em tempo integral, dando origem a 10 mil

sugestões que foram recebidas e analisadas uma a uma; dos Srs. Deputados, do

corpo técnico e do quadro administrativo desta Casa. A felicidade tem muitos rostos,

e naquela tarde histórica e luminosa de 21/9/89 sua fisionomia tinha, para todos nós,

a face serena e radiante do dever cumprido, ao dar nascimento à “Constituição da

Primavera”. Não vou estender-me sobre as diferentes fases de elaboração daquele
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texto constitucional, pois este é tema do ciclo de debates que será realizado hoje

neste Plenário, sob a coordenação do Deputado Lafayette de Andrada, na mesa-

redonda sobre Constituição e democracia - 20 anos do processo constituinte mineiro.

E nesta Mesa teremos a satisfação de rever pessoas tão queridas e que viveram tão

intensamente o processo constituinte de 1988 e 1989, como o caro Vice-Governador

Antonio Augusto Anastasia, professor emérito e colaborador direto dos trabalhos

constituintes; o dileto amigo Bonifácio Mourão, relator da IV Constituinte Mineira; essa

alma “mater” e Coordenadora-Geral da Constituinte, a Profa. Maria Coeli Simões

Pires; o Prof. Menelick de Carvalho Neto, coordenador técnico da IV Constituinte

Mineira, que nos emprestou o seu saber jurídico e que hoje dedica, com todo mérito,

a sua cátedra à Universidade de Brasília; e a pessoa de exemplar cidadania que é

Eni Carajá Filho, Presidente do Comitê Popular na Constituinte de 1989. Por seu

intermédio, homenageio a todos os parlamentares, servidores e representantes da

sociedade civil que viveram aquela jornada histórica de reconstrução do Estado

Democrático de Direito de Minas Gerais. Gostaria de manifestar ao Deputado

Lafayette de Andrada, Coordenador da Comissão Extraordinária dos 20 Anos de

Constituição do Estado de Minas Gerais, minha profunda admiração pelo trabalho

realizado, em cumprimento que estendo à Mesa da Assembleia na pessoa do caro

Presidente Deputado Alberto Pinto Coelho, essa grande liderança política do tempo

presente. Ao visitar a página deste evento na internet, fiquei maravilhado com a

qualidade da documentação histórica ali reunida, com depoimentos em vídeo e em

áudio, com acervo de todo o material de trabalho da IV Constituinte Mineira, com sua

memória fotográfica, enfim, um trabalho de alta classe, que merece nosso aplauso e

reconhecimento. Portanto, as palavras que devo dizer nesta celebração cívica são de

agradecimento a uma memória que fez história e que, viva, se transporta ao presente

e se projeta no futuro. Aquele processo constituinte mineiro foi, de fato, como já disse

em outras ocasiões, um momento mágico. Era o vibrante reencontro da sociedade

civil com a representação política, em esforço conjunto para dar nova forma à vida

republicana e democrática entre nós, após o longo e rigoroso inverno do arbítrio e do

autoritarismo.

A primavera é símbolo da vida. Aqui, também, renascem hoje sonhos de futuro.
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Que eles sejam capazes de dar continuação à construção de uma sociedade mais

equilibrada, mais humana, mais justa e mais feliz. São os votos que transmito aos

Deputados da atual legislatura, empenhados em adaptar a Carta de 1989 às novas

diretrizes da Constituição Federal, que estão realizando, com esse objetivo, um

trabalho intenso e, novamente, em estreita articulação com a sociedade civil.

Todo sonho que se realiza, hoje o sei, é a face oculta da felicidade revelando-se

diante de nós. Que o território do futuro seja, pois, povoado de sonhos felizes e

realizados. É o que desejamos a todos. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Presidente

Exmos. Srs. Antonio Augusto Anastasia, Vice-Governador do Estado de Minas

Gerais, representando o Exmo. Governador Aécio Neves da Cunha; Desembargador

Joaquim Herculano Rodrigues, representando o Desembargador Sérgio Resende,

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais; Fernando Antônio

Fagundes Reis, Procurador-Geral de Justiça Adjunto, representando o Dr. Alceu José

Torres Marques, Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais; Cel. Décio

Luiz de Oliveira, representando o Gen.-Div. José Mário Facioli, Comandante da 4ª

Região Militar do Exército Brasileiro; Conselheiro Wanderley Ávila, Presidente do

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais; Exma. Sra. Vereadora Luzia Ferreira,

Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte; Sras. Deputadas e Srs.

Deputados, parlamentares constituintes que nos honram e engrandecem este

momento com a presença ilustre. Queria fazer uma saudação ao corpo técnico de

funcionários da Casa, na pessoa do Sr. Eduardo Moreira, Diretor-Geral, e na de José

Geraldo Prado, Secretário-Geral, por intermédio deles saúdo a presença dos ex-

Diretores-Gerais e ex-Secretários-Gerais da Mesa, enfim, todos os que construíram e

constroem a bela história do Parlamento mineiro.

Vinte anos depois de promulgada a Constituição de 1989, seus efeitos positivos se

fazem sentir em todas as instâncias públicas do Estado, particularmente no âmbito

desta Casa.

No decorrer da semana passada, as comissões permanentes da Assembleia

Legislativa promoveram nada menos do que 10 audiências públicas e 3 visitas, para

colher informações, ouvir denúncias, reunir subsídios para ações legislativas e
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encaminhar proposições sobre diversos assuntos de interesse da população.

Estiveram em pauta temas como o ensino nas escolas públicas, regionalização da

saúde, alimentação para a população de baixa renda, violação dos direitos humanos,

situação das rodovias e do transporte interestadual, preservação do meio ambiente,

incremento do turismo, políticas públicas para a juventude, incentivo a atividades

culturais e autonomia da Defensoria Pública do Estado.

As reuniões foram realizadas nas dependências da Casa, em um bairro da Capital e

nas cidades de Contagem, São João del-Rei, Passa-Quatro, Aiuruoca, Medina e

Teófilo Otôni, localizadas nas regiões Central, Sul, Vale do Jequitinhonha e Vale do

Mucuri.

Na semana que estamos iniciando, o Parlamento realiza, por meio das comissões

permanentes, outras 10 audiências públicas, 5 delas no interior do Estado, além dos

eventos comemorativos dos 20 anos da Constituição de 1989, e ainda sedia o

Encontro da Região Sudeste, para discutir o Plano Nacional de Educação, e o

Seminário Regional Sudeste da Comissão Mista de Planos, Orçamento Público e

Fiscalização do Congresso Nacional, para debater a proposta do Orçamento da

União para 2010.

Esse breve relato tem por objetivo mostrar que a Assembleia se dedica,

rotineiramente, ao estudo e ao debate dos mais variados temas, em todas as áreas

do Estado, buscando atender às necessidades dos diversos segmentos da

sociedade. Podemos afirmar, com toda segurança, que a eficiência e abrangência

das ações deste Parlamento, que o tornaram modelo para diversas Casas

Legislativas do País, decorrem, em boa parte, do processo de elaboração e de

implementação da Carta Constitucional de 1989. Para dar conta das mudanças

políticas e sociais reivindicadas naquele momento histórico – na esteira da

Constituição Federal de 1988 e das demandas reprimidas durante o regime militar –,

a Assembleia precisava dar um salto de qualidade, porque também estava manietada

pelas restrições impostas à função legislativa. E assumiu, com lucidez, a tarefa de

revigorar o sentido da representação política.

Uma das inovações mais importantes do Texto Constitucional de 1989, que é a

ampliação dos mecanismos de participação popular na elaboração das políticas
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públicas, foi incorporada pela Casa como eixo condutor de suas ações. Todavia, para

isso, precisava aparelhar-se. Investiu, então, em sua estrutura administrativa, na

informatização, na criação de gerências especializadas para assessorar o processo

legislativo, na ampliação e no fortalecimento das comissões permanentes, na

capacitação dos servidores, principalmente por meio de concursos públicos, na

criação de espaços de reflexão e especialização.

A capacidade que a Assembleia tem hoje de responder às múltiplas questões que

lhe chegam resulta dessa evolução organizacional, fundada na modernização dos

processos administrativos e legislativos e no suporte de um corpo técnico sintonizado

com as peculiaridades e os propósitos da Casa. Formalizando diretrizes

constitucionais, o Parlamento ampliou substancialmente a interlocução com a

sociedade, por meio de audiências e debates públicos das comissões permanentes,

seminários, fóruns técnicos e ciclos de debates, visitas e encontros no interior do

Estado, além da criação da Comissão de Participação Popular, iniciativas que tiveram

inegável contribuição no aprimoramento do processo legislativo.

Muitas leis estaduais, políticas públicas, órgãos relevantes no âmbito do Legislativo

e do Executivo e decisões governamentais foram implementadas a partir de

discussões e propostas apresentadas nesses eventos, realizados sempre em

parceria com outros poderes públicos e entidades representativas da sociedade. A

própria Assembleia teve ampliada a estrutura de seu processo legislativo a partir de

proposições surgidas nesses eventos. Para atender a demandas recorrentes e à

necessidade de dar maior cobertura a determinados setores, foram criadas pela Casa

mais quatro comissões permanentes: de Turismo, Indústria e Comércio; de

Segurança Pública; de Cultura; e de Minas e Energia. As condições de que dispõem

as comissões permanentes e as demais instâncias legislativas deste Parlamento,

assim como a forma criteriosa e democrática com que analisam os temas em pauta,

sempre com a contribuição de especialistas e a participação de representantes dos

setores interessados, permitem-nos afirmar que as leis aqui aprovadas primam pelo

rigor e pela legitimidade.

Cumpre-nos lembrar, neste momento, que a modernização, a eficiência, a

qualidade das leis, enfim, os avanços que tornaram a Assembleia de Minas uma
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referência para outros Legislativos, devem-se à dedicação, à sensibilidade, ao

espírito público, à capacidade de negociação e diálogo dos Deputados constituintes,

muitos dos quais nos honram hoje com sua presença, e também aos parlamentares e

às Mesas das legislaturas subsequentes.

Foi esse grupo de idealistas, de construtores do futuro, que, representando os

anseios da população mineira, plantou as sementes do fazer político maduro que

caracteriza hoje este Parlamento. Na pessoa do Deputado Kemil Kumaira, Presidente

desta Casa quando a Carta de 1989 foi promulgada, e na do Deputado Bonifácio

Mourão, relator da Comissão Constitucional, agradecemos e homenageamos a todos

os parlamentares que tornaram possível aquele sonho.

Não poderíamos deixar de agradecer e homenagear também a todos os servidores

da Assembleia que, com empenho e competência, deram o suporte necessário aos

trabalhos constituintes. Da mesma forma, agradecemos a todos os representantes da

sociedade e de outros poderes públicos que deram sua contribuição naquele

momento histórico, entre eles o Consultor Antonio Anastasia, hoje Vice-Governador

do Estado, que também nos honra com sua presença.

As comemorações dos 20 anos da Constituição de 1989 nos incitam a computar os

avanços institucionais ocorridos nesta Casa e nos demais poderes públicos do

Estado, mas também ensejam uma reflexão sobre possíveis lacunas ou

extemporaneidades em nosso ordenamento jurídico. A mais evidente delas, em

nosso entendimento, é o restrito espaço deixado à competência legislativa estadual.

Não mais se justifica, nos tempos atuais, a excessiva concentração de poderes no

âmbito da União. As múltiplas realidades regionais, socioeconômicas e culturais que

diferenciam os Estados brasileiros recomendam que eles tenham mais autonomia na

formulação das leis, o mesmo valendo para os campos administrativo e financeiro.

Estamos, na condição de Presidente do Colegiado dos Presidentes das

Assembleias Legislativas, concluindo nossa gestão com o resgate histórico de

ampliação da atuação legiferante dos Parlamentos estaduais, com a apresentação de

emendas à Constituição da República, junto ao Congresso Nacional, para que se

estabeleça o necessário equilíbrio entre as unidades federativas. Esta proposta

traduz um anseio geral dos Poderes Legislativo e Executivo dos Estados e Municípios
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brasileiros.

Ao encerrarmos estas considerações, fazemos um agradecimento especial ao

Deputado Dinis Pinheiro, 1º-Secretário desta Casa, que, com sua visão e descortino,

é o autor do requerimento que deu origem à celebração e programação dos 20 anos

da Constituição mineira, iniciativa apoiada integralmente pela Mesa, em razão de sua

relevância histórica.

É importante, para todos nós, lembrar que Minas Gerais foi o primeiro Estado a ter

uma nova Constituição menos de um ano depois da promulgação da Carta Federal

de 1988, denominada Constituição Cidadã. Resgatar a memória do Texto mineiro de

1989, para nós a Constituição-compromisso, é renovar o pacto pela reafirmação dos

ideais democráticos.

Agradecemos às autoridades que prestigiam esta solenidade, aos expositores e a

todos os presentes, com a expectativa de que a comemoração dos 20 anos da Carta

Constitucional mineira nos motivem a continuar trabalhando pelo bem comum, pela

construção de uma sociedade mais próspera e justa. Muito obrigado.

Lançamento de Edição da “Revista do Legislativo”

O locutor - Neste momento fazemos o lançamento oficial de edição comemorativa

da “Revista do Legislativo”, que reúne uma série de artigos e reportagens que

analisam o processo constituinte em Minas Gerais e os 20 anos da Constituição

mineira, sob os enfoques histórico, jurídico, político e sociológico. Destaca também

aspectos das transformações institucionais pelas quais a ALMG passou e vem

passando desde então. Foram ouvidos diversos atores envolvidos no processo, ao

longo destes 20 anos. Os presentes receberão um exemplar da revista ao final da

reunião.

Exibição de Vídeo

O locutor - Neste ciclo de debates, a ALMG apresenta a programação de projetos e

ações comemorativas dos 20 anos da Constituição mineira, que iremos conhecer

agora com a exibição de um vídeo institucional produzido pela TV Assembleia.

- Procede-se à exibição do vídeo.

2º Painel

Composição da Mesa
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O locutor - Convidamos a tomar assento à mesa, para o 2º painel, os Exmos. Srs.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Kemil Kumaira e José Bonifácio Mourão,

Subsecretário de Obras Públicas da Secretaria de Transportes e Obras Públicas e

relator da Constituição Estadual de 1989; a Exma. Sra. Maria Coeli Simões Pires,

Secretária Adjunta de Desenvolvimento Regional e Política Urbana, ex-Secretária-

Geral da Mesa da ALMG e Coordenadora-Geral do processo constituinte estadual de

1989; e os Exmos. Srs. Menelick de Carvalho Netto, professor da Faculdade de

Direito da Universidade de Brasília e Coordenador Técnico do processo constituinte

estadual de 1989; Eni Carajá Filho, Gerente de Apoio ao Conselho de Saúde, da

Secretaria de Saúde de Betim, e Presidente do Comitê Popular na Constituinte de

1989; e Deputado Lafayette de Andrada, coordenador da Comissão Extraordinária

dos 20 Anos da Constituição do Estado de Minas Gerais e coordenador dos

trabalhos.

Palavras do Sr. Coordenador

Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Alberto Pinto Coelho;

Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Constituinte, Deputado Kemil Kumaira; Exmo.

Sr. Antonio Anastasia, Vice-Governador de Minas Gerais, representando aqui o

Governador do Estado; demais autoridades, senhoras e senhores parlamentares

constituintes de 1989, Deputados, minhas senhoras e meus senhores, uma palavra

muito rápida antes de iniciarmos este ciclo de debates. Por determinação do nosso

Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho, em atenção a requerimento do 1º-

Secretário, Deputado Dinis Pinheiro, a Assembleia criou a Comissão dos 20 Anos,

incumbida de realizar as comemorações dos 20 anos da Constituição mineira, mas,

mais que isso, uma homenagem cívica aos ideais de liberdade que nortearam os

trabalhos dos ilustres constituintes de 1989.

Neste momento, cumpre também, além de fazer essa justa homenagem ao

grandioso trabalho feito pelos constituintes, rememorar, aproveitando o ensejo, os

nossos ancestrais que também construíram a história constitucional do Estado de

Minas Gerais.

Apenas para lembrar, a primeira Constituição mineira foi elaborada logo no início da

República, quando os brasileiros adotaram um regime inspirado no grande irmão do
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Norte. A primeira Constituição mineira foi promulgada em 1891, tendo sido relator o

Senador mineiro Afonso Pena. Após a Revolução de 1930, houve a Constituinte

Nacional de 1934, e Minas Gerais, mais uma vez, promulgou sua Constituição, tendo

sido àquela época relator o Deputado Milton Campos, posteriormente Governador de

Minas e Senador. Em 1947, após a era Vargas, novo processo constituinte, e, em

1947, é promulgada a Constituição de Minas, tendo sido seu relator o Deputado

Tancredo Neves.

Em 1967, no período militar, não tivemos Constituinte, mas, por força de um decreto

federal, determinou-se que todos os Estados refizessem a sua Constituição. O

anteprojeto foi apresentado pelo próprio Poder Executivo, mas a Assembleia, com

seus Deputados eleitos, reuniu-se para fazer a adaptação da Constituição mineira. Na

ocasião, o relator do projeto foi o Deputado Bonifácio de Andrada. Finalmente, a

nossa atual Constituição - como disse o Presidente: Constituição da Primavera -, cujo

relator foi o Deputado Bonifácio Mourão.

Antes de iniciar o ciclo de debates, gostaria de parabenizar, de maneira muito

efusiva, o labor dos senhores constituintes, aqui presentes. Quero dizer que Minas

agradece e muito deve ao trabalho dos senhores. Parabéns.

Para resumir aquele momento, que era de liberdade, de grandes inspirações, mas,

obviamente, de grandes lutas, pois lutas houve, lutas mentais, ideológicas, de

interesses, quero terminar com uma frase de um pensador argentino, González

Pecotche: “A alegria do triunfo não existiria se não houvesse a luta, porque, sem a

luta, não há possibilidade de vencer”. Parabéns a todos os senhores. Muito obrigado.

Com a palavra, o Sr. José Bonifácio Mourão.

Palavras do Sr. José Bonifácio Mourão

Exmos. Srs. Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembleia Legislativa

de Minas Gerais; Antonio Anastasia, Vice-Governador de Minas Gerais, nosso ex-

assessor; Sr. Kemil Kumaira, nosso Presidente da Assembleia Constituinte, em cuja

pessoa queremos cumprimentar os demais integrantes da Mesa; prezadas

Deputadas e prezados Deputados; Deputados e Deputadas constituintes, nossos

colegas da época, que tanta alegria nos dão com sua presença; corpo técnico da

Assembleia, da nossa época e de hoje; Deputado Dinis Pinheiro, 1º-Secretário da
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Assembleia; meus companheiros e amigos de Governador Valadares que aqui se

encontram; Vereadora Dilene Dileu; Vereador Darly Alves; minha distinta esposa

Sandra; senhoras e senhores, ouvimos com muita atenção as palavras dos oradores

que nos antecederam. Queremos relembrar um pouco os nossos trabalhos, com o

cargo honroso de relator da quarta Constituição do Estado de Minas Gerais.

Ouvimos, nas palavras do ex-Deputado Kemil Kumaira, um ligeiro histórico dos

nossos trabalhos à época da Constituição. E, nas palavras do atual Presidente da

Assembleia, Deputado Alberto Pinto Coelho, o quanto essa Constituição mudou

Minas Gerais. Podemos recordar com os senhores aqueles trabalhos: tendo sido

promulgada, em 5/10/88, a Constituição Federal, no dia seguinte, nós, os 77

Deputados constituintes, já nos preparávamos para elaborar o texto da quarta

Constituição mineira. Aqui fizemos várias reuniões, sempre com a participação do

nosso Presidente, Deputado Kemil Kumaira, e elegemos nossa Comissão

Constitucional, tão bem presidida pelo saudoso Deputado Camilo Machado, cuja filha

está presente. Passamos a trabalhar uma média de 15, 16, até 18 horas por dia,

chegando a emendar com a noite, de forma que elaboramos o texto da Constituição e

a promulgamos no dia 21/9/89.

Quando saímos pelo interior para colher sugestões para o texto da Constituição,

não sabíamos que estávamos plantando uma semente que hoje a Assembleia colhe.

Ao realizarmos audiências públicas em diversas partes do Estado de Minas Gerais,

buscando sugestões do povo mineiro, ao mesmo tempo, fazíamos apurações

importantes, relativas, por exemplo, a denúncias, e procurávamos, por meio das

audiências públicas, fazer com que o povo do interior participasse, cada vez mais, da

vida do nosso Estado, principalmente de sua vida legislativa. Recebemos cerca de 10

mil sugestões para o texto da Constituição mineira.

Começamos pela primeira visita, que foi à primeira Capital do Estado de Minas

Gerais, nossa querida Ouro Preto, onde tive a honra de estudar como interno no

Colégio Arquidiocesano. Vejam vocês meu prazer em encontrar ali, naquela cidade,

meu professor de Português, o Pe. Mendes, irmão de Sebastião Mendes Barros - a

D. Iêda está presente. Lá estávamos como relator da Constituição, na presença do

nosso professor de Português, o grande Pe. Mendes. E ali começamos a colher as
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sugestões e a verificar cada vez mais as diversas Minas Gerais, cada uma com a sua

manifestação. Ouro Preto, por exemplo, tinha uma vida completamente diferente,

mais ligada ao turismo e à cultura do que o Triângulo Mineiro, Governador Valadares

e tantas outras regiões voltadas para a agropecuária. O Norte de Minas, o Oeste, o

Sul, enfim, cada região trouxe sugestões de acordo com o que representava.

Procuramos condensá-las e formar o texto inicial da Constituição do Estado de Minas

Gerais. Depois partimos para diversas emendas, com duas fases distintas para

apreciação: 1º e 2º turnos. Todos nós, 77 Deputados, tivemos de trabalhar

intensamente com milhares e milhares de emendas. Como bem disse o Deputado

Kemil Kumaira, foi sem dúvida um dos momentos mais importantes da história do

Legislativo de Minas Gerais. Tivemos, conforme enunciou aqui o Deputado Lafayette

de Andrada, ao longo da nossa história, quatro Constituições. Como enumeraram os

que nos antecederam, contamos com pessoas de extrema projeção neste Estado e

neste país, e duas delas chegaram à Presidência da República. Vejam vocês a

importância de que se revestiram os constituintes ao elaborarem o texto máximo da

lei neste Estado. E conseguimos.

Como foi comentado em todo o Brasil, elaboramos a melhor Constituição entre as

de todos os Estados membros deste país, porque trabalhamos juntos e com o mesmo

ideal. Aqui, no texto e no trabalho, não havia partidarismo. O interesse maior era

trazer para Minas Gerais uma constituição que fosse a Constituição Compromisso,

nome que recebeu, e ela era, verdadeiramente, um compromisso com o

desenvolvimento deste Estado. E nós podemos destacar todas as figuras que tanto

nos ajudaram à época da Constituição. Obviamente não é possível citar todos os

nomes - tantos deles aqui presentes - mas não posso omitir os nomes dos nossos

assessores.

Quero saudar todos a partir do nome de uma das pessoas que mais trabalhou na

assessoria dessa Constituição: Maria Coeli, que, realmente, como Secretária-Geral

da Mesa, na época nos mostrou impressionante capacidade de trabalho, e os

constituintes todos aqui são testemunhas disso.

A seguir, tenho de citar o nosso Vice-Governador. Na época, como devem se

lembrar, ele era um rapazinho de menos de 28 anos. Ficamos conhecendo-o - conto
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isto com o maior orgulho - por meio da nossa prima Célia Barroso, que estava aqui

até este instante e era colega dele de escritório de advocacia. Ele era também

funcionário da Fundação João Pinheiro. Naquela época, a Célia procurou-me e me

disse: “Você está neste cargo agora. Tenho um colega de turma e de escritório que

poderá ajudá-lo muito”. Perguntei como era essa pessoa. Ela me traçou o perfil dele.

Perguntei se ele era da Fundação João Pinheiro. Pedi que ele viesse ao meu

gabinete. Então o conheci, e conversamos no máximo meia hora. Procurei o

Presidente Kemil Kumaira e lhe disse: “Sr. Presidente, preciso que esse rapaz seja

requisitado para nos ajudar na Constituição”. Ele o requisitou. Ali nasceu um dos

maiores homens públicos da atualidade no Brasil - não é só de Minas Gerais, não:

Antonio Augusto Junho Anastasia. Anastasia, eu já disse, em uma das saudações

que lhe fiz - e os Deputados constituintes são testemunhas disso -, que a única

indicação que você teve na vida talvez tenha sido a da Célia, que me indicou seu

nome, porque, daí para a frente, foi convocado sucessivamente para ocupar diversos

cargos neste Estado e em Brasília. Preciso saudar também o Menelick de Carvalho,

que está ali presente, um dos brilhantes colaboradores. Vejo ali a Natália, a Eliane e

tantos outros que trabalharam intensamente conosco, além dos Deputados, cada um

em sua área, encarregados da educação, da saúde, do meio ambiente, da cultura, do

esporte e do lazer, da segurança pública, do Ministério Público, do Judiciário e assim

por diante.

Condensamos todo aquele trabalho e produzimos esta Constituição que hoje

comemora 20 anos. Falei, assim como os Deputados e os Presidentes Kemil Kumaira

e Alberto Pinto Coelho, que a Constituição mudou este Estado. E mudou mesmo.

Aqui estão as balizas para uma série de avanços que o Estado de Minas Gerais teve

depois da Constituição de 1989, em todos os sentidos. Podemos começar pela

Assembleia Legislativa, conforme destacou o Presidente Alberto Pinto Coelho. As

comissões permanentes se tornaram muito mais fortes. Antes da Constituição de

1989, as comissões, na verdade, eram apagadas. Constituíam a alma da Assembleia,

desenvolviam um trabalho permanente, mas ninguém dava importância para as

comissões permanentes desta Casa. Aliás, quase nenhum Deputado queria ir para

comissão permanente. Se ficasse em comissão permanente, perdia a eleição
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seguinte, porque não havia divulgação de nada. Era um trabalho extremamente

importante que não era suficientemente valorizado. Depois, a Constituição deu força

especial às comissões permanentes. A comissão permanente hoje tem poder

deliberativo em uma série de matérias. Isso está na Constituição mineira. A comissão

tem poder para convocar Secretários de Estado para virem aqui prestar

esclarecimentos. O Secretário que não prestar informações à comissão pode incorrer

em crime de responsabilidade e é passível de ações de responsabilidade de modo

geral. A Constituição, na área do Legislativo, criou a comissão permanente para o

recesso parlamentar; aliás, a comissão transitória para o recesso parlamentar.

E assim foi avançando, com as audiências públicas mencionadas aqui. Tudo isso

está no texto da Constituição. Também podemos nos lembrar de uma série de outros

avanços, por exemplo, no Poder Judiciário, que foi o quinto constitucional, constante

no texto da Constituição do Estado de Minas Gerais. Da mesma forma, a

reivindicação da OAB, Seção Minas Gerais, com a indicação de um representante da

classe dos advogados e outro do Ministério Público para integrar o Tribunal de Justiça

de Minas Gerais.

Os Juízes passaram a ter a obrigação de fazer um relatório bimestral dos seus

trabalhos, para evitar a morosidade do Judiciário, de modo geral. O Juiz que não

aceitasse a sua nomeação para essa ou aquela comarca certamente iria perder o

direito à nomeação para o cargo, o que não acontecia anteriormente, quando o

indicado para a comarca podia recusá-la, a comarca ficava sem Juiz, e assim o

tempo ia passando.

No Poder Judiciário, a nomeação por antiguidade não tinha uma norma balizadora.

Dessa forma, só se podia recusar o Juiz pela antiguidade se houvesse dois terços de

votação do Tribunal de Justiça. E, assim, a Constituição foi balizando os diversos

Poderes, dando uma força maior ao Ministério Público. Aliás, força que adveio do

texto da Constituição Federal; e a nossa Constituição Estadual ainda acrescentou

mais força ao Ministério Público.

Na área da educação, foram muitos os avanços, não é mesmo, Maria Elvira? Você

que tomou conta dessa área, juntamente a outros colegas nossos da época da

Constituição. Quantas portas nós abrimos, a começar pela educação infantil, que
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tornou as creches obrigatórias no ensino até os 6 anos. Isso não havia antes. Essas

coisas precisam ser rememoradas para sabermos o quanto essa Constituição mudou

o Estado de Minas Gerais. É preciso parar para pensar nisso.

A escola integral e a integrada que hoje existem estão avançando muito na

educação no Estado. Elas são fundamentais e também estão aqui, no texto da

Constituição de Minas Gerais. Da mesma forma que a eleição de Diretor de escola e

a seleção competitiva interna, que são meios democráticos de conduzir a pessoa à

direção de uma escola.

Na parte funcional, o que hoje o nosso Vice-Governador Anastasia ajudou a aplicar

neste Estado é a avaliação de desempenho do servidor público. Antes da

Constituição mineira, as promoções eram, de modo geral, por antiguidade do servidor

público, mas, após o balizamento que fizemos, o governo atual acrescentou a

avaliação por desempenho. Quanto isso tem estimulado os servidores públicos de

Minas, de um modo geral! Depois, mais adiante, falaremos sobre as conquistas do

servidor público no texto da Constituição mineira.

É preciso lembrar também que existe a Constituição Federal, que é o poder

originário, e a nossa Constituição, que é o poder derivado. Na nossa Constituição,

acrescentamos várias conquistas já adquiridas no texto da Constituição Federal,

como é o caso da alimentação escolar, que passou a ser obrigatória desde a

Constituição Federal, mas também acrescentamos outras, entre elas o fornecimento

de material escolar aos alunos mais carentes. Vejam como a nossa Constituição foi

ajudando a área da educação.

Digo isso apenas para lembrar que isso está ou estava - já que a Constituição já

sofreu muitas emendas - no art. 195, inciso VI, parágrafo único, que diz que o ensino

fundamental é obrigatório até para maiores de idade, ou seja, até para aqueles que já

passaram da idade escolar, num combate permanente ao analfabetismo neste

Estado.

Da mesma maneira, o atendimento educacional especializado ao portador de

deficiência, a que a Constituição não dava a importância devida, encontra hoje vários

estabelecimentos abertos nessa direção. Muito se transformou nesse aspecto.

Essa Constituição também trabalhou muito na área da saúde. Os Deputados
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constituintes, os meus companheiros da época e os nossos assessores se lembram

bem de que a Constituição Federal, poder originário, estabelecia o percentual mínimo

de 25% para a educação. Daí para frente, ela só dava abertura para a ciência e a

tecnologia - 3% nos Estados - e proibia qualquer outra vinculação. A saúde em Minas

Gerais estava caótica, e nós, Deputados, não tínhamos meios de estabelecer um

percentual para a saúde, porque a Constituição Federal, com muita procedência,

proibia vinculações de modo geral. Por que digo que foi com muita procedência?

Porque, se ela desse abertura para vinculações, os Governadores, os Prefeitos,

depois, em suas leis orgânicas, ficariam totalmente amarrados, com todos os

recursos vinculados. Se quisessem aplicar os recursos nesta ou naquela situação,

não poderiam, porque estaria tudo preso. Até hoje, vemos isto: os Municípios estão

na maior dificuldade, às vezes por causa da folha de pagamento, dos 25% da saúde.

Com os 15% que há agora, pela lei complementar, esse percentual vai a 90%. Daí a

pouco, vai a 95%, e o Município fica praticamente sem nada para aplicar. Se

tivéssemos feito as vinculações, se houvesse mais abertura para vinculação naquela

época, certamente teria sido um desastre. A Constituição Federal se esqueceu, a

nosso ver, na época, de colocar um percentual para a saúde. Por isso, até hoje,

sofremos as consequências: a saúde está em situação caótica no País inteiro, e

talvez um dos motivos seja este: a Constituição Federal, na época, não estabeleceu

um percentual obrigatório para a saúde, como o fez para a educação.

O que fizemos aqui, em Minas? Depois de bater muito a cabeça - os nossos

colegas se lembram disso - e de debater bastante com a nossa assessoria,

colocamos um artigo na Constituição que diz: “O Estado não pode destinar à saúde

menos do que destina ao transporte e ao sistema viário”. Na época, apuramos que o

Estado destinava ao transporte e ao sistema viário mais ou menos 10% do seu

Orçamento. Foi pena que o Governador da época não aplicou o que escrevemos na

lei máxima do Estado.

Já estão me avisando que só me restam 5 minutos. Eu poderia, ao longo da

palestra, recordar com os senhores muitas histórias, mas preciso ser mais objetivo.

Na área da segurança pública - os senhores se lembram - não existia a chamada

defesa social. Então inserimos um capítulo sobre a defesa social. Quando nosso
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Vice-Governador foi nomeado Secretário de Defesa Social - ele deve se lembrar -,

enviei-lhe um telegrama, dizendo: “O senhor, quando me sugeriu aquele texto sobre

defesa social, já deveria estar sabendo que seria o Secretário”. Hoje, com a defesa

social - vejam os senhores -, temos a Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil, e a

Polícia Militar. A Polícia Civil foi elevada à condição de função essencial da Justiça -

inserimos isso no texto da Constituição -, e a Polícia Militar ficou na área de

policiamento preventivo específico. Ambas foram elevadas, no Texto Constitucional, a

instituição, o que não acontecia até então. A defesa social passou a atuar não

somente na área de crimes e contravenções, como fazia na época, mas atingiu

também a defesa civil, nos casos de calamidades públicas de um modo geral. Isso

tem servido muito. O governo atual, por exemplo, por meio da defesa civil, está

distribuindo até hoje um recurso de mais de 50 milhões destinado àqueles Municípios

que tiveram grandes problemas com enchentes, com chuvas pesadas, e assim por

diante. Isso está previsto na Constituição do Estado de Minas Gerais para a defesa

civil. Além disso, houve também a integração social, trazendo os menores carentes

para uma assistência maior neste Estado, e assim por diante. Eu falaria também

sobre a assistência social, sobre os avanços ocorridos na área do meio ambiente. Os

senhores devem se lembrar de que, naquela época, havia uma poluição muito

grande; várias empresas poluíam as águas fluentes deste Estado. Então inserimos

um texto na Constituição, que diz: “Toda empresa que lançar os seus efluentes nas

águas fluentes de Minas Gerais é obrigada a captar a água do seu uso abaixo do

local onde lança os seus efluentes”.

Era só fiscalizar; a situação já estava cercada ali.

Também tivemos várias conquistas para o servidor público. Na Constituição

Federal, como todos sabem, foram muitas conquistas, como o auxílio-maternidade, o

auxílio-paternidade, o salário mínimo, o 13º salário etc. Temos todas registradas, mas

nosso tempo não nos permite citá-las. Na Constituição mineira, além dessa

conquistas, tivemos a avaliação de desempenho, que foi um grande avanço;

previdência e assistência próprias; profissionalização das carreiras; plano de cargos e

salários; quinquênio mínimo de 10% para o professor; férias-prêmio de seis meses a

cada 10 anos de trabalho, admitida a sua conversão em pecúnia; isenção de
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desconto previdenciário para aposentados; gratificação pó de giz - àquela época,

tivemos greves e mais greves do professorado por essa gratificação, que garantimos

na Constituição, pondo fim àquela situação constrangedora -; estabilidade aos que

tinham cinco anos continuados em 5/10/88; isenção de desconto previdenciário;

reposição salarial ao nível real de outubro de 1986, e assim por diante.

Poderíamos falar das conquistas ligadas à região metropolitana, que têm todas

suas bases na Constituição mineira. Poderíamos falar também de algumas tentativas

de emendas que nos colocaram em grandes dificuldades, como no caso do jogo de

azar e do parlamentarismo. Lembro-me bem do Deputado Jorge Hannas, que

batalhou brilhantemente pela adoção do parlamentarismo em Minas Gerais, o que

não podíamos aceitar. Havia ainda emendas pela emancipação, no texto da

Constituição do Estado de Minas Gerais, de 57 Municípios, mas, embora muitas

vezes tendo de adotar posições constrangedoras em relação aos colegas, o relator

tem de ser firme, como fomos todos nós, para que tivéssemos hoje o texto que temos

na Constituição de Minas Gerais. Além das emendas pelas emancipações, sugeriram

divisões do Estado; se abríssemos mão, o Estado hoje poderia estar esfacelado.

Também havia emendas casuísticas, precisamos lembrar algumas: houve uma, por

exemplo, pela qual todo aquele que fosse servidor público e bacharel em direito teria

direito de ser Defensor da ativa. Vejam a nossa situação. Por outra, todo engenheiro

que trabalhasse como servidor público teria de receber o teto mínimo da profissão de

engenheiro, o que quebraria completamente o princípio da isonomia. Discutimos

ainda a questão do ICMS do leite, de que vocês certamente se lembram bem.

Tivemos de dar parecer contrário, porque a Constituição Federal, em seu art. 157, §

2o, item II, letra “g” - lembro-me disso até hoje -, proibia a um Estado sozinho dar

qualquer isenção, a não ser pelo Confaz. Mas fui derrotado, por 76 votos a 1. Dei

parecer contrário, mas os colegas tiveram entendimento diferente, até porque os

colegas não votam, nem são obrigados a votar, apenas de acordo com o texto

jurídico, porque são representantes do povo. Assim, sabiam que Minas Gerais era e é

o maior produtor de leite do País e precisa disso. Mas depois, por recurso, o Supremo

derrubou esse artigo da Constituição de Minas Gerais.

Termino a minha exposição agradecendo a oportunidade de voltar aqui para
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recordar um pouco um dos maiores momentos que vivemos na era da Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais, que foi ter o privilégio de redigir a quarta

Constituição do Estado de Minas Gerais. Quero saudar a todos os colegas

constituintes, mencionando, com a presença de sua esposa, nosso grande e saudoso

amigo Deputado José Laviola Matos, um dos nossos companheiros na elaboração do

Texto Constitucional. Por fim, agradeço ao Presidente Kemil Kumaira, a toda a

assessoria da Assembleia Legislativa e a todos os companheiros daquela época por

termos vivido então um dos maiores momentos da nossa vida parlamentar, pública e

pessoal. Muito obrigado a todos vocês.

O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Sr. Agostinho Valente.

Palavras do Deputado Constituinte Agostinho Valente

Parabenizo a Casa por esta reunião especial. Estamo-nos sentindo muito honrados

de estar aqui, contemplados com a breve exposição do Deputado Kemil Kumaira e

com a extensão do Dr. Mourão. Que bom se ele pudesse falar durante umas 4 horas,

a fim de relatar as 400 horas que ficamos aqui para dar ao Estado de Minas Gerais o

que podíamos fazer naquela época.

Fico muito emocionado ao falar isso, porque depois fui ser Deputado Federal e os

companheiros de outros Estados me diziam que, nos Estados deles, não foi feito

processo constituinte. Eu lhes disse: “Mas como é que sempre pedi voto, e depois

você não vira cidadão na tribuna do seu Parlamento”. Eles respondiam: “Não,

Agostinho, em Alagoas não teve isso”. Teve uma Constituinte sim. “Aqui, no Piauí,

teve isso... Aliás, ligamos para Minas Gerais para perguntar como se fazia”.

Emociona-me muito e, como mineiro, enche-me de orgulho poder sair pelo Brasil e

mostrar isso, a despeito da luta pesada que tivemos aqui. Nós, trabalhadores,

queríamos outra Constituinte, mas trabalhamos para essa e submetemo-nos a ela.

Temos orgulho professoral de ver grandes assessores nossos, naquela época, hoje

podendo nos dirigir, muitos lecionando a grande aula de cidadania pelo País afora.

Emociono-me, mas, ao mesmo tempo, constato essa noção de civilidade que nossa

Minas nos dá, a grande responsabilidade por este Estado ser tão central em termos

de ideias, para que essa república vá à frente; para que este país, que amamos mais

que o nosso Estado, possa saber que menos de Minas o Brasil não terá. Tenho
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certeza absoluta disso, estou com 60 anos e, quando cheguei aqui, tinha 30 anos. É

isso que espero, e penso que estamos comemorando hoje o que deixamos para o

nosso país. De Minas não passa, essa é uma certeza que a Nação tem. E, para ficar

aqui se desdobrando o tempo todo, em uma luta renhida, 77 pessoas com

representação popular, e talvez outras 200 com seu tirocínio, sua capacidade, seu

desvelo em entregar suas horas mais importantes para o bem da sua vida.

É o documento que deixamos para a Nação, por meio do nosso Estado. Não direi

que tivemos aqui uma família, porque às vezes a família briga. Brigávamos aqui, os

mandatos litigavam, a presença partidária ia para a pugna. Quando o Kemil dizia:

“Estão suspensos os trabalhos, retornaremos amanhã”, sabíamos que grupo de

mineiros saía reunido daqui para ir para o barzinho, ou o seu tio, na minha casa, fazia

uma pajelança fora do comum para que todos os inimigos de ideias pudessem, no

fundo, comungar pessoalmente. Não conheço um inimigo aqui. Brigava e não tenho

um inimigo aqui, só amigos. Que coisa bonita que me deixou aquela legislatura,

principalmente a Constituinte.

Briguei com o Felipe, e saiu no jornal “a vítima do Felipe, Valente” e “provável

matador do Valente, Felipe”. Meu Deus do céu! Em Juiz de Fora, o pessoal ficou

louco ligando para o Felipe, que me disse que eu tinha lhe arrumado um problema

doido. E eu disse: “Eu não, foi o redator do jornal, o ‘mancheteiro’ do jornal”, porque

nós somos amigos até não poder mais. Nada levamos pessoalmente daqui, a não ser

uma grande amizade e uma grande entrega, Dr. Mourão, nos trabalhos que o senhor

nos liderou.

Para esta festa ser completa, não haverá somente estas minhas lágrimas

emocionadas, mas as lágrimas dos nossos defuntos queridos, que foram embora,

mas dos quais nos lembraremos eternamente. Pode morrer mais gente que, toda vez

que precisar, virei ao microfone lembrar de figuras maravilhosas que aqui defenderam

os seus mandatos com honradez, lealdade e galhardia. Falarei o nome deles e

pedirei uma salva de palmas para cada um desses companheiros, porque, se

estivessem aqui, a festa estaria mais abrilhantada: Deputados Agostinho Patrús,

Ninico Resende, Mílton Salles, Bernardo Rubinger, Camilo Machado, Delfim Ribeiro,

Jaime Martins, Jorge Gibran, Jorge Hannas, José Bonifácio, José Ferraz Caldas,
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José Ferraz da Silva, José Laviola, José Maria Chaves, Neif Jabur, José Renato

Novaes, Maurício Moreira, Raimundo Albergaria e Rubens Pinto Garcia, que morreu

no decurso da legislatura.

Sr. Presidente, desculpe-me a forma até um pouco anarquizada de solicitar a

palavra, mas eu tinha de fazer uma homenagem a essas pessoas, porque, volto a

dizer, se aqui estivessem, a festa ainda estaria melhor. Muito obrigado.

O Sr. Coordenador - Agradecemos a intervenção do constituinte Agostinho Valente.

Com a palavra, o Vice-Governador Antonio Augusto Anastasia, que disporá de 20

minutos para a sua exposição sobre o tema “Constituição e democracia - 20 anos do

processo constituinte mineiro”.

Palavras do Sr. Vice-Governador

Boa tarde, senhoras e senhores. Primeiramente, minhas saudações ao Deputado

Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado e ilustre amigo.

Cumprimento a todos os presentes; o Deputado Lafayette de Andrada, Coordenador

da comissão extraordinária de 20 anos da nossa Constituição Estadual e que aqui

preside os trabalhos; o Exmo. Sr. Deputado Kemil Kumaira, Presidente da

Assembleia Constituinte do Estado e estimado amigo; o Exmo. Sr. José Bonifácio

Mourão, relator da nossa 4ª Assembleia Constituinte do Estado, ex-Deputado e

grande amigo, a quem agradeço desde logo as gentis palavras; a Profa. Maria Coeli

Simões Pires, estimadíssima amiga, colega, companheira e irmã; o Prof. Menelick de

Carvalho Netto, estimado, grande amigo, colega e companheiro, que mora em

Brasília, mas sempre deixa a sua inteligência a serviço de Minas; o estimado Sr. Eni

Carajá Filho, que aqui representa a sociedade civil; os senhores parlamentares e

constituintes de 1989, aqui presentes em grande número, e seus familiares - aliás,

familiares daqueles já falecidos que foram saudados muito bem aqui pelo ex-

Deputado Agostinho Valente; os técnicos desta Assembleia Legislativa; as senhoras

e os senhores.

Sr. Presidente, convidado que fui com muita honra e muito orgulho, não posso

também deixar de ter aqui uma palavra inicial de saudade e memória daqueles

tempos felizes, praticamente um ano de trabalho intenso dentro desta Casa como

assessor pessoal do Deputado Bonifácio Mourão, então relator. Acabei de ver ali um
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retrato meu numa revista. Ainda estava jovem. Nem me reconheci. Como fiquei

acabado depois de 20 anos! Ao contrário de outros, como, por exemplo, a Deputada

Maria Elvira, a quem cumprimento e que está 20 anos mais nova, e não 20 anos

depois. Precisamos descobrir a fonte da força de leão que ela tem. Decorridos esses

20 anos, é claro que o coração aperta.

O Deputado Bonifácio Mourão foi muito feliz no seu relato ao rememorar os

diversos episódios e casos. Aqui dedicamos a alguns de fato, juntamente com a

Profa. Maria Coeli, Secretária-Geral da Mesa e coordenadora-geral dos trabalhos

técnicos da Assembleia; o Dr. Dalmir, ex-Diretor-Geral da Assembleia; o Sr. Menelick,

ilustre professor emérito; e outros tantos já mencionados. Como corro o risco de citar

dois ou três e deixar de citar todos, na pessoa desses dois grandes amigos gostaria

de reverenciar o corpo técnico da Assembleia Legislativa, sem o qual, como disse o

Deputado Bonifácio Mourão, não teríamos condições de trabalhar, pois, naquela

época, não tínhamos computador; então, tudo era feito à mão. Como diz o Menelick,

de vez em quando o computador engolia as ideias, o que tinha na época, e não havia

condições depois de devolver. Os senhores parlamentares trabalhavam à exaustão.

Portanto, ficaram as lembranças, os casos e os episódios.

Ao ver aqui as faces tão conhecidas dos parlamentares, voltei 20 anos no tempo.

Estava observando ali o rosto simpático do então Deputado Lacyr Andrade.

Lembrava-me da sua batalha entre Presidente Bernardes e Calambau - com ou sem

plebiscito, muda ou não o nome -, dos diversos Municípios que foram emancipados e

dos seus parlamentares que lutaram muito por isso. Além disso, da famosa frase do

então relator: “Se não segurarmos muito, daqui a pouco acampamento do DER se

emancipará também e se tornará Município”. E por aí houve outros tantos casos, que

poderia ficar aqui a tarde toda rememorando. Não posso deixar de falar do Deputado

Roberto Luiz Soares, meu estimado amigo, que também está aqui e a quem sempre

reverencio pelo exemplo e pela retidão, entre outros tantos que se encontram neste

Plenário, nem de lembrar aqueles que foram citados e que nos deixaram. Entre eles,

não poderia deixar de fazer referência, até sob cunho pessoal, aos Deputados

Agostinho Patrús e José Ferraz, com os quais trabalhei durante tantos anos.

Então foi um período áureo, riquíssimo, e tenho certeza de que os senhores
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parlamentares aprenderam muito com a experiência democrática que se vivia

naquele momento. E todos nós que estávamos à disposição da Assembleia, os

servidores e os outros que, como eu, estavam convocados para estarem aqui,

trabalhamos verdadeiramente, de maneira árdua, com o coração entregue, dia e

noite, final de semana, na madrugada. Muitas vezes saímos daqui no escuro, e a

Maria Coeli se lembra disso, pois eu a levara em casa muitas vezes. A Natália, que

se encontra nesta reunião, também deve se lembrar bem dessa época. Não havia

horário para trabalhar, pois tínhamos de cumprir os prazos para que Minas Gerais

fosse o primeiro Estado a promulgar a sua Constituição, exatamente há 20 anos, em

21/9/1989.

Era uma situação completamente diferente, e recordo-me perfeitamente dessas

galerias durante a votação final do projeto. Tanto o Plenário quanto as galerias

estavam lotados, regurgitando pessoas contra e a favor de qualquer ideia. No entanto

víamos a figura impávida, singular, tranquila e imperial do nosso Presidente Kemil

Kumaira, fumando - naquela época podia, mas ele não fuma mais - calmamente,

enquanto os gritos ecoavam de todas as formas. Uns aplaudiam, outros declamavam,

mas a democracia era viva na sua quinta-essência mais forte de todas. Jamais me

esquecerei daquela imagem: tranquilo, com emoção fria naquele instante, conduzindo

os trabalhos da forma mais adequada. Diante dessa situação, eu, muito jovem

naquele tempo, achava que o mundo estava caindo. Na verdade, ele conseguia

conduzir todos os seus pares com grande equilíbrio, com grande tirocínio e com

grande destreza.

Àquela época ainda, Maria Coeli, Menelick, eu e os outros Consultores, que aqui

estão e que lá estavam, tínhamos também dois grandes gurus a nos inspirar: o Prof.

Paulo Neves de Carvalho, de saudosa memória, homem cuja contribuição a Minas

Gerais ainda está viva e a quem devemos render homenagens, fazer referências e

lembrar o seu nome pelo trabalho incansável em prol do Estado de Minas Gerais e

dos Municípios mineiros. Muitas vezes ele trabalhava sem remuneração, sem

refeição e chegava à exaustão; e também o Prof. Raul Machado Horta, nosso grande

Conselheiro, aqui representado por sua filha Juliana, grande inspirador e grande

nome do direito constitucional mineiro, também trazendo suas ideias aos senhores
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parlamentares para subsidiar os debates que aqui se travaram. Eram debates de

altíssimo nível, todos eles precursores daquilo que, pelos 20 anos decorrentes

daquela época, foi objeto dos mais interessantes temas.

Agora, passados 20 anos, indaga-se: Qual é o balanço que se faz? O que

aconteceu decorridos 20 anos da nossa Constituição do Estado em prol de Minas

Gerais e do Brasil? Posso afiançar às senhoras e aos senhores, ao meu caro

Deputado Lafayette de Andrada, que não estava aqui, mas a sua família,

representada pelo seu tio, que pudemos perceber, como disse muito bem o Deputado

Bonifácio Mourão, o Presidente Kemil Kumaira e o Presidente Alberto Pinto Coelho,

em seus discursos, que Minas Gerais se transformou completamente. Àquela época,

no próprio dia da promulgação, o qual veremos na exposição e dos quais

conhecemos os episódios porque aqui estávamos, tínhamos um ambiente político

muito tenso no Estado, era uma situação grave. Não preciso recordar isso aqui,

porque tenho certeza de que os episódios estão vivos na memória de todos, com

risco à incolumidade das pessoas, em razão do conflito que vivia naquele tempo o

Executivo Estadual. Felizmente tudo isso é história, é passado. As águas mansas

vieram depois. Decorridos os 20 anos, em razão da criatividade, da ousadia, do

empreendedorismo dos nossos parlamentares mineiros, passamos a ter não somente

a primeira Constituição promulgada, sob a égide da Constituição Cidadã Federal de

1988, mas inegavelmente, como bem lembrado no depoimento emocionado do ex-

Deputado Agostinho Valente, a mais avançada, porque os senhores parlamentares

levaram ao limite da imaginação toda a criatividade possível.

Senhoras e senhores, há um dado a lamentar que havia naquele tempo, comentado

aqui pelo nosso relator, e que, lamentavelmente, se agudizou desde então. Trata-se

do tema federativo, ao qual o Prof. Menelick, um dos maiores especialistas do Brasil

no assunto, se dedica com esmero e inteligência. A Constituição Federal de 88,

cidadã, aplaudida, com todos os direitos e com belas políticas públicas, coloca a

Federação como uma das suas famosas cláusulas pétreas, consagra o modelo

federativo. Mas, meus caros, na sua essência, no seu âmago, nos seus intestinos, no

seu querer, ela não é uma Constituição federativa. Os Estados Federados estão

submetidos a um controle muito severo da esfera federal. Está aqui o Deputado Jairo
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Magalhães, grande amigo, a quem tive oportunidade de dar algumas sugestões à

época, que sempre defendia as questões da autonomia do Estado Federado, aliás,

tema sempre lembrado pelo Prof. Raul Machado Horta. Decorridos 20 anos, em vez

de haver, no Brasil, um espraiamento das autonomias municipais, mercê da

Constituição Federal e das Constituições Estaduais, todas promulgadas em 89, a

prática, a legislação oriunda do Congresso Nacional, a posição pretoriana dos nossos

tribunais, a visão - posso dizer - equivocada dos membros das instituições, até do

Ministério Público, levaram a uma diminuição da esfera federada. Tanto que, em

memorável página de seu discurso de posse, o Presidente desta Casa, Deputado

Alberto Pinto Coelho, lançou um repto, um apelo, em favor do fortalecimento da

federação no Brasil. Aquele seu belo discurso traduziu-se posteriormente em uma

ação coordenada das assembleias legislativas - e ele preside o Conselho que reúne

todas as assembleias do Brasil - de forma a devolvermos um pouco do espírito da

Federação para termos certa autonomia. Por isso mesmo, já naquela época, como

lembrava o Deputado Bonifácio Mourão, não eram largos os caminhos para

tentarmos, na Assembleia de Minas, inovar, pois pouco era o espaço que

remanesceu para o Constituinte estadual, chamado constituinte decorrente. Todavia

muito foi feito. Nesse espaço, digamos pequeno, ele foi explorado, estudado,

garimpado, avaliado, pesquisado, e foi-se a fundo. Os parlamentares trouxeram

inúmeras inovações, que já foram arroladas pelo nosso queridísssimo e estimado

relator. É claro que não repetirei o que foi dito, pois certamente isso será feito mais

adiante. Mas é bom dizer que, naquilo que ficou remanescendo, na esfera da

competência dos Estados Federados, Minas Gerais, de maneira ousada e corajosa,

inovou, e inovou muito bem. Esse é o grande legado da nossa Constituição. Mais

importante: esse legado, caros parlamentares, foi implementado a partir de 1990.

Promulgada a Constituição, os governos que se sucederam, cada qual a seu modo,

cada qual com a sua dificuldade, cada qual no seu estilo, cada qual com a sua

peculiaridade, todos cuidaram de implementar a nossa Constituição, trazendo

avanços à administração. Hoje, com orgulho, nós, mineiros, citamos e sabemos que a

administração pública do nosso Estado é modelo em todo o Brasil e até, poderíamos

dizer sem modéstia, internacionalmente.
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Abro aqui um pequeno parêntese para dizer que almocei hoje com uma delegação

do Banco Mundial, que se encontra em Belo Horizonte, que faz de Minas modelo em

diversas áreas e o leva para outros países do mundo. É claro que as ideias originais,

a semente e a origem da transformação se encontram na nossa Constituição

Estadual de 1989. De fato, temos essas possibilidades. O Deputado Bonifácio

Mourão citou um exemplo sobre o tema da defesa social pelo qual pessoalmente

tenho grande simpatia e que, na época, foi objeto de grandes debates. A Constituição

mineira foi absolutamente inovadora. Estão presentes o Deputado Gambogi, que

gosta muito desse tema, e o Deputado João Pinto, que, até pela sua origem na

Polícia Civil, se dedicou muito ao assunto. Todos estabeleceram na Constituição um

sistema que, depois de 14 anos, foi implementado em nosso Estado com absoluto

sucesso. Há menos de 15 dias, durante encontro no Ministério da Justiça, em

Brasília, sobre o sistema nacional de segurança pública, o modelo reconhecido como

o mais avançado e aplaudido foi o nosso: o sistema de integração das polícias,

decorrente do sistema de defesa social, oriundo da Constituição do Estado de Minas

Gerais. O nosso modelo de planejamento, meus senhores, minhas senhoras, foi

muito aplaudido. O Deputado Romeu Queiroz, que está aqui, líder importante da

Constituinte e ex-Presidente da Assembleia, conhece muito bem esse modelo porque

muito batalhou por ele. Na verdade, esse modelo tão aplaudido decorre da nossa

Constituição, que, mais que repetir a previsão da lei orçamentária e do PPAG, que é

o Plano Plurianual, previsto na Constituição Federal, deu um passo além. Nós

avançamos e criamos o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI -, com a

participação da sociedade. Esse PMDI dá o balizamento da administração pública

estadual por 20 anos, demonstrando as metas, os indicadores e as formas de

alcançarmos, exatamente durante esse período de 20 anos, aquelas políticas

públicas que são objeto da nossa Constituição. O Deputado Calicchio, sempre tão

vinculado aos temas da sociedade social, está aqui. Fazer a Constituição, arrolar as

políticas públicas, conferir os direitos é fácil, mas indago: como implementar esses

direitos? Como efetivar essas políticas públicas? Com discursos, palavrório e mera

demagogia pode ser fácil, mas não temos essa verdadeira vocação. Ao contrário,

precisamos de dados concretos, reais, efetivos e mensuráveis. E é exatamente esse
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planejamento que está na nossa Constituição. Tenho certeza de que a Deputada

Maria José Haueisen, hoje Prefeita de Teófilo Otôni, também o implementa em seu

Município. Por que motivo? Porque foram estabelecidos aqui, com a participação da

sociedade civil, os resultados a que deveríamos chegar naquela época.

Portanto de maneira muito integrada, conseguimos oferecer não mais

exclusivamente à sociedade, mas à própria administração pública, ao Poder

Executivo, os cânones de uma atividade bastante interessante e mesmo instigante,

para que o planejamento se transformasse num pilar fundamental do

desenvolvimento do nosso Estado. E isso ocorreu, ainda que se desdobrando com

dificuldades, ainda que se desdobrando com muitos óbices. Muitos dos

parlamentares que aqui estão, que eram e ainda são constituintes, como o Elmiro, o

Irani e outros tantos, percebem hoje, na atual legislatura, o apreço com a questão do

planejamento. Sabemos que ele está na Constituição e que não haverá nenhuma

política pública positiva se não tivermos essas bases bem fincadas no processo de

planejamento. Gostaria, portanto, caro Presidente Alberto, ilustre Presidente Kemil,

Deputado Lafayette de Andrada, de dizer que o saldo, o balanço, ao sopesarmos que

isso aconteceu em Minas Gerais decorridos 20 anos da nossa Constituição, é

extremamente positivo. Tivemos muitos direitos conferidos, muitas políticas públicas

esboçadas e até detalhadas no texto da nossa Constituição. E conseguimos, mercê

do esforço de todos, da criatividade dos senhores parlamentares, do engenho dos

diversos Poderes ou governos que tivemos a partir de 1990, implementá-los passo a

passo em consonância com o Poder Legislativo, com a sociedade e com o Poder

Executivo. Desde então, muitos parlamentares constituintes e outros não

constituintes, mas que estão aqui exercendo seu primeiro mandato, têm pelo nosso

texto constitucional um grande respeito. Lembrava o Deputado Bonifácio Mourão

alguns aspectos discutíveis, próprios da democracia, da dialética, do conflito de

interesses que nascem e escoam para um processo constituinte, como aqui

mencionado. Mesmo esses dispositivos, alguns suspensos posteriormente pelo STF,

têm, em sua essência, o fulgor da participação popular, a cor, o sangue e o odor da

nossa gente. Todos nós sabemos que, quando se fala em meio ambiente, quando se

falava na Serra, em São Domingos do Araxá - vejo ali o Deputado José Duarte,
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defensor daquela belíssima terra -; quando se falava das questões relativas à

universidade - vejo aqui os Deputados do Norte do nosso Estado, então

representantes -, da criação da Unimontes, hoje sucesso estrondoso, e mesmo da

nossa Uemg, que tem seu caminho cada vez mais indicado e adequado como grande

e importante universidade do nosso Estado; em todos esses passos, passamos a ter,

na realidade, vida nova. Parece que esses 20 anos se passaram em um só dia, de

maneira tão rápida. Em 1 minuto, os 20 anos foram decorridos. Ao folhear aqui as

páginas da revista comemorativa, apertou-me o coração a saudade, como disse

nosso relator, daqueles tempos bem-vividos; como disse o Presidente Kemil Kumaira,

que presidiu a Assembleia naquela oportunidade, a saudade daquele momento.

Tenho certeza de que eu próprio, Maria Coeli, Menelick, todos os senhores que aqui

trabalharam como assessores e todos os senhores parlamentares temos uma

saudade imensa daquela época, porque todos tivemos a nos guiar, a nos inspirar não

só o tão decantado e aplaudido espírito de Minas presente diariamente nesta Casa,

mas também o amor devotado à nossa terra e a devoção ao interesse público, ao

bem-estar geral e à coletividade. Senhores parlamentares, é com grande emoção que

participo deste evento e agradeço a oportunidade, quando o destino, nas suas linhas

tortas, me faz Vice-Governador deste Estado, e me lembro de 20 anos atrás, época

em que tive a honra de participar, como assessor do relator, desse momento único da

história da democracia do nosso Estado. Muito obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Lafayette de Andrada) - Agradecemos a participação

do Vice-Governador Prof. Anastasia, que se retirará do recinto acompanhado do

Presidente Deputado Alberto Pinto Coelho. Com a palavra, o Sr. Eni Carajá Filho.

Palavras do Sr. Eni Carajá Filho

Boa-tarde a todos os parlamentares presentes nesta Casa, aos constituintes, aos

atuais parlamentares, aos trabalhadores da Assembleia Legislativa, aos visitantes. É

com muita honra que, em nome da sociedade que estava organizada naquele tempo

e que participou de um processo muito rico de mobilização social, estou aqui a

convite da Assembleia Legislativa. Esta foto do telão é daqueles que lutam hoje

também para verem resgatados o direito e a dignidade das pessoas do Movimento de

Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase - Mohan -, do qual faço parte.
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Temos conquistado, em nível federal, legislações para reparação de danos em

relação ao processo de submissão à internação compulsória no Brasil, na década de

30.

Hoje há a Lei nº 1.520, que foi uma conquista social no governo Lula. Essas

pessoas de Betim também fazem parte de uma luta nacional para garantir dignidade.

E, nesta Casa, em 2005, conseguimos resolver a situação dos trabalhadores

bolsistas de laborterapia da Fhemig. Trata-se de um artigo inscrito por esta Casa no

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias nº 33. É com muita honra que

estamos aqui. O nosso lema, naquele tempo, era “Constituinte sem povo não cria

nada de novo”. Muitas pessoas ficavam incentivadas em participar dos processos de

debates, das organizações de reuniões para debater o que se queria para a

Constituição Estadual, uma vez que havia um processo que veio das Constituições

Federal e Estadual e, posteriormente, de algumas leis orgânicas municipais. Então o

lema era “Constituinte sem povo não cria nada de novo”.

Percebemos que, com a ascensão das lutas populares, na década de 70, não havia

mais jeito: ou se mudava a cultura de legislações feitas por intermédio de decreto-lei

e de atos institucionais, ou se fazia um processo verdadeiro de democracia. Foi

possível perceber isso a partir da abertura política. Percebeu-se também que os

movimentos sociais, que estavam amordaçados, passaram a lutar pelos direitos.

Essas movimentações chegaram ao ápice em 1984, no movimento das Diretas Já.

Em Belo Horizonte, houve grandes atos. Mas houve frustração em relação aos

políticos na queda do processo das eleições diretas. No modelo de escolher o

Presidente da República por meio do colégio eleitoral, houve diferença de 22 votos, e

113 Deputados Federais ausentaram-se do plenário para não votar. Ou seja, a

emenda Dante de Oliveira foi derrotada, mas a esperança do povo brasileiro não foi.

O Congresso Nacional, naquele período constituinte, foi eleito por intermédio de

grande chamada de apoio ao Plano Cruzado. O Plano Cruzado conseguiu, de fato,

eleger grande bancada, em sua maioria do PMDB e do PFL. Havia muitos Deputados

desses dois partidos - 84% da bancada federal - empenhados em buscar soluções

para os graves e grandes problemas sociais que existiam naquele período. Por isso

mesmo esse Congresso Constituinte convocado procurou se equilibrar. Na prática, o



____________________________________________________________________________
1485

Plano Cruzado trouxe governabilidade maior para o Presidente José Sarney, mas

percebemos que essa governabilidade tinha de ser discutida também com a

população.

Naquele período, havia a hiperinflação, que chegava a 350% ao ano, e houve

muitos movimentos contra a carestia a partir de 1979. O período de 1985 foi o ápice

de grandes convulsões sociais no Rio de Janeiro, em São Paulo e em outras

Capitais; e os descontentes foram chamados para serem fiscais do Presidente

Sarney. Mesmo assim aquele período foi marcado por eleições milionárias, ou seja,

quem tinha dinheiro financiou, e muito, as campanhas eleitorais. As mobilizações

passaram a ocorrer na Praça Sete, em Belo Horizonte, onde os grupos se reuniam

para conversar; na Boca Maldita, no Paraná; na Praça da Sé, em São Paulo; na

Candelária, no Rio de Janeiro, lugares onde se buscou desenvolver processos de

participação popular para a Constituição Federal, o que culminou também nos 20

anos da Constituição Estadual. As emendas populares federais, iniciadas a partir de

um momento de pressão, alcançaram 12 milhões de assinaturas legais. No entanto,

se não houvesse a inscrição do título de eleitor, as assinaturas nada valiam.

Aqui, em Minas Gerais, houve um processo rico também: o Comitê Popular Federal

transformou-se na Associação do Comitê Popular na Constituinte Mineira. Tivemos

mais de 10 mil propostas, das quais grande parcela originou-se dentro do Comitê

Popular na Constituinte, porque era uma associação civil criada para assumir o papel

do Comitê Pró-Participação Popular na Constituinte Federal. Algumas entidades

passaram as emendas populares diretamente à Assembleia, e outras via Comitê.

Todavia grande parcela das pessoas que as passaram via Assembleia eram

participantes também do Comitê. Na prática, a estratégia era que a entidade pudesse

ter visibilidade e participação, como a Fetaemg, que participou muito do nosso

Comitê. Então, inúmeras emendas foram conquistas sociais.

O rompimento com os resquícios da ditadura militar. O que acontecia? Em nome de

manter a ordem, arvorou-se o poder constituinte. Então, o governo Sarney convocou

a Assembleia Constituinte, mas convocou também o Congresso. E, então, as

atividades da Constituinte combinavam com o processo legislativo comum, o que deu

origem a muitas dificuldades. Naquele tempo, já brigávamos contra a ocorrência
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conjunta do Congresso Constituinte e do Congresso normal. Gostaríamos que fosse

feita uma Constituinte soberana, democrática, aberta, e que houvesse tempo, de fato,

para se fazer o debate.

Minas não se omitiu nesse processo, e buscamos o apoio de outros Estados.

Tivemos de buscar a garantia, a condição de existência de comitês populares no

interior de Minas Gerais para que tudo não ficasse centrado somente em Belo

Horizonte. Várias pessoas vinham à rodoviária de Belo Horizonte buscar emenda e

voltar imediatamente para a cidade do interior a fim de coletar as assinaturas.

Os debates que ocorreram no centrão da Constituinte Federal praticamente tiveram

um cunho de posterioridade. Tivemos aqui, nesta Assembleia Legislativa, muitos

embates com ruralistas, com o interesse do mercado. Portanto, para realizarmos essa

discussão, tínhamos de convencer os Deputados a fazer essa costura política. Por

exemplo, o Dr. Carlos Torezani, advogado, que agora está na Fetaemg, tentou o

tempo todo trazer o debate da reforma agrária. Como foi derrotado em nível federal,

aqui o debate não passou, depois é que surgiu, entre outros, o Instituto de Terras do

Estado de Minas Gerais - Iter. Imaginávamos que, naquele período de efervescência

do movimento social, seria importantíssimo Minas Gerais dispor de uma política de

reforma agrária. Ao se proceder à promulgação da Constituição Federal, entendíamos

que ela não era uma unanimidade. Naquele período, muitos Deputados Federais não

queriam sequer assiná-la, porque muitas questões relacionadas ao movimento social,

às emendas populares, às reivindicações sociais, foram sepultadas, não foram

atendidas, ou seja, a vontade popular não foi, de maneira alguma, discutida. Além

disso, o processo de mobilização para a tradução desta Constituição Federal aqui em

Minas foi a criação do Comitê. Tenho de referenciar aqui uma pessoa, o Carlos

Morais, trabalhador da Secretaria de Estado da Saúde, que foi o primeiro

coordenador do Comitê Nacional em Minas.

Depois que se passou o processo de coleta de assinaturas, ele me chamou para

uma reunião e disse: “Não posso mais continuar”. Na época, realizamos uma grande

assembleia, e fui eleito para o comitê da Constituinte mineira. Esse comitê não tinha

recursos financeiros, mas havia movimento. Tínhamos a CUT-MG, e o Carlos

Calazans e outros fizeram uma grande movimentação nesta Assembleia. Tivemos o
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Sind-UTE, a Sosp; o companheiro Renato Barros hoje é do Sind-Saúde. Tivemos o

sindicato da Fhemig.

A articulação do solo urbano mexeu muito com a arquitetura e a movimentação

urbana. Tivemos o Movimento Popular da Mulher, com a Bebela, a Jô Moraes e a

Fátima de Oliveira. Tivemos também a Federação das Associações de Deficientes de

Minas Gerais - Fademg. Na época, não havia acessibilidade para a Simone

Albuquerque subir aqui à tribuna do Plenário, e hoje, 20 anos depois, continua não

tendo. Tivemos o apoio do Morhan, do Movimento Popular da Mulher, da Frente da

Criança e do Adolescente.

Em cada artigo da Constituição Federal e da Estadual, tivemos pessoas que

fizeram essa movimentação, como as do Centro de Documentação Elói Ferreira da

Silva - Cedefes. Tivemos também aqui o Sintel, o Fitel, a Coordenação Sindical dos

Trabalhadores do Serviço Público, os movimentos sociais. Aqui em Minas não havia

conselho estadual de saúde. Tínhamos o Conselhão, entidades que queriam ter um

conselho um dia. Depois de promulgada a Constituição Federal é que o Governador

decretou o Conselho Estadual de Saúde, que ainda funciona por decreto. Naquele

período tivemos uma série de movimentos sociais que tinham base e intenção de

participar.

Quanto aos principais problemas que tínhamos naquele tempo, um deles é que

vários Deputados Estaduais eleitos tinham pavor em ouvir falar em participação

popular. Para tudo usavam os seguranças da Casa, sem dialogar com as lideranças

dos movimentos sociais. Muitas vezes a gente se reunia lá fora porque não havia

como entrar aqui.

Havia discussões sendo promovidas de maneira secreta, por via de acordos,

impedindo que a sociedade contribuísse com o aperfeiçoamento do texto a ser

submetido a votação. Havia excesso de emendas aglutinadoras aos textos

apresentados pela população. Havia muito papel, que carregávamos debaixo do

braço para ler à noite, para, no dia seguinte, de manhã cedo, chegarmos com a

proposta. Aqui votava-se assim: “Quem estiver de acordo permaneça como se

encontra”. Naquela época, às vezes tínhamos problema na votação porque não

entendíamos o processo.
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Em relação ao critério de número legal de assinaturas, havia muitas assinaturas por

emendas. Na realidade, a intenção era sepultar qualquer tipo de necessidade social.

Mesmo assim, com a emenda dos deficientes, por exemplo, nós conseguimos mais

de 50 mil assinaturas. Naquele período, foi uma festa aqui neste Plenário.

Desmerecimento de algumas categorias que tinham pequeno poder de mobilização.

Havia reuniões noturnas intermináveis para afugentar a população do debate. Havia

reunião de manhã, de tarde, de noite, e às vezes até de madrugada. A população

vinha de manhã e não conseguia vir à tarde. Quando ia ver, já haviam votado o texto

que ela queria debater.

Naquele período se discutia também o “impeachment” do Governador. Havia muita

movimentação por fora em relação ao “impeachment” do Governador da época. Tão

logo esse Governador promulgou a Constituição Estadual, ele mesmo solicitou

arguição de inconstitucionalidade. Um absurdo. Foi ao arrepio desta Casa, porque foi

pedida a inconstitucionalidade de vários artigos que foram debatidos exaustivamente

pelos Deputados. Sem consultar o movimento social, o Governador entrou com essa

arguição diretamente no STF.

Existem pontos importantes. O primeiro deles é a união e o fortalecimento dos

movimentos sociais, em prol de seus direitos. O segundo é a existência de um jornal -

não sei se os Deputados se lembram dele - chamado “Boca do Trombone”, em que

colocávamos fotos de Deputados e textos, esclarecendo o processo constituinte.

Esse jornal, aliás, ajudou as pessoas a entenderem um pouco a linguagem legislativa

desta Casa.

Depois veio a emenda dos deficientes, da qual eu já falei e que teve muitas

assinaturas. Pelas atividades, o Deputado Luiz Vicente Calicchio, a Deputada Sandra

Starling, o Deputado Nilmário Miranda e uma série de Deputados da Bancada do PT

recebiam o chamado “jetom”. Quem trabalhava a mais recebia esse “jetom”. Foi aí

que a Bancada do PT, junto ao Deputado Vicente Calicchio, doou ao Comitê da

Constituinte todos os recursos provenientes de “jetom”, que fizeram o nosso

movimento de pressão na Assembleia Legislativa, para garantir melhorias nos textos.

Como exemplos das conquistas de números, artigos e projetos, conforme já falei,

está o caso dos pacientes de hanseníase. Vários Deputados contribuíram com esse
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processo: Sandra Starling, Nilmário Miranda, Jorge Hannas, Luiz Vicente Calicchio,

Maria José Haueisen Freire, que está aqui presente, nossa grande amiga e Prefeita

de Teófilo Otôni. O Deputado Nelinho, jogador de futebol, naquele tempo também fez

uma boa parceria conosco, porque, na verdade, precisávamos de pessoas para

dialogar com outros Deputados. Da mesma forma, os Deputados Bonifácio Mourão,

Elmiro Nascimento, Chico Ferramenta, Agostinho Valente, Raul Messias, Anderson

Adauto, José Militão, Luís Gambogi, Maria Elvira, João Pedro Gustin e outros também

nos ajudaram, de uma forma ou de outra, nos temas em que tinham domínio. A

Deputada Sandra Starling, por exemplo, dominava a área da ciência e tecnologia, e

outros parlamentares dominavam outros temas.

No movimento social, gostaria de mencionar Renato Barros; Carlos Calazans;

Paulo César Funghi; Bebela; Jô Moraes; Wellington, da Fitee; Carlos Torezani, que

hoje é advogado em Confins; Ângela Tuta; Márcio Ferreira e uma série de outras

pessoas que passaram pelo movimento naquele período, como lideranças de alguma

atividade, e que, de fato, ajudaram muito. O ex-Deputado João Batista de Oliveira

também foi um dos que nos ajudou muito. Hoje ele é o Secretário de Direitos

Humanos no Estado.

Por fim, esse Comitê foi secretariado pela Soraia e pela Mônica, que estão na

Prefeitura de Belo Horizonte; pelo jornalista do Comitê, Paulo Mourão, que é cantor

de viola; e pelo Presidente do Comitê, que sou eu.

A gestão da Associação do Comitê Popular na Constituinte era democrática e

colegiada, e tudo o que fazíamos era de comum acordo. Daquela experiência ficou

para nós uma lição, olhando hoje a página 70 do caderno, em que pude me ver

novinho. Muitas coisas que fizemos naquele período nos ajudaram bastante, mas

ainda quero deixar um último recado para a sociedade e para este Plenário. A

Constituição Estadual é um patrimônio do povo mineiro e, por ser um patrimônio, não

pode sofrer tantas emendas desnecessárias como vem sofrendo. Por último, a

Constituição Estadual tem algo muito importante, o cheiro de democracia, por isso

mesmo não combina com o Choque de Gestão. Muito obrigado; espero ter

contribuído com o debate de vocês.

O Sr. Presidente - Agradecemos a participação do Sr. Eni Carajá Filho. Com a
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palavra, o Prof. Menelick de Carvalho Netto.

Palavras do Sr. Menelick de Carvalho Netto

Boa-tarde a todos. Obrigado, Presidente, Deputado Lafayette de Andrada. Em

primeiro lugar, gostaria de registrar a imensa emoção de estar aqui, fazendo minhas

as palavras dos oradores que me antecederam e do ex-Deputado Agostinho Valente.

Foi extremamente emocionante esse período de pouco menos de um ano dos

trabalhos constituintes, quando tive a oportunidade de assessorar, sob o comando da

Profª Maria Coeli Simões Pires, com Antônio Augusto Anastasia, no papel de

coordenador de uma equipe grande - várias pessoas estão aqui, Natália, Dora,

Antônio Geraldo. Enfim, foi um esforço imenso da Assembleia, que começou bem

antes da própria Constituinte, para viabilizar a democracia.

Os emocionantes depoimentos que ouvimos me remeteram a uma questão futura.

Nestes 10 minutos que me cabem, talvez o mais interessante - sei que a Coeli vem

depois e resgatará, com maior densidade, a emoção, até mesmo de ver os

Deputados constituintes de então -, nesses 20 anos, seja podermos comemorar o fato

de que criamos algo maior que nós. A representação política - o constituinte - sempre

é democrática quando não se exaure nela mesma, quando é capaz de criar algo

maior que ela própria. Assim, é extremamente relevante que olhemos para a

Constituição como essa obra que constitui algo, o povo mineiro, e algo maior que nós,

que envolve gerações passadas e futuras e abre para o seu próprio significado um

permanente debate sobre o sentido de cada um de seus termos. O constitucionalismo

democrático é necessariamente aberto à própria democracia, àquilo que ele instaura,

uma cidadania sempre incompleta e mais requerente de cidadania. Nunca teremos

igualdade e liberdade; por isso mesmo podemos tê-las, exatamente porque, quando

afirmamos que somos iguais e livres, não queremos dizer que somos iguais. Pelo

contrário, afirmamos o direito à diferença. Quais diferenças não podem fazer qualquer

diferença social? Quando afirmamos que somos livres e iguais, não dizemos que

podemos fazer o que quisermos, quando quisermos, no momento em que quisermos.

Pelo contrário, assumimos o compromisso de respeitar essas diferenças, que são

abertas, que são um processo. Essa Constituição foi feita exatamente com base na

concepção de uma constituição-processo, uma constituição-cidadania, uma
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constituição que se abre para a complexidade social. Portanto, ela não se exaure.

A minha felicidade aqui, hoje, é ver que a nossa Constituição constituiu algo; ela

não é um texto. Aliás, o texto é sempre uma referência para dizermos quem somos e

quem seremos. O instituto do planejamento é fundamental nela exatamente para,

diante da falência de um modelo autoritário, não sucumbirmos também à ausência de

um planejamento que levasse em conta a complexidade crescente de uma sociedade

aberta, plural e democrática. E isso só é possível por meio do constitucionalismo, por

meio dos direitos fundamentais, que não nos trazem paz. Engana-se quem acredita

que a Constituição promova a paz, no sentido, pelo menos, da ditadura da paz do

cemitério. O que uma constituição democrática produz é debate, escândalo até.

Aquilo que eram antigas tradições, antigas práticas, podem e devem tornar-se

escândalo em uma constituição democrática. Isso porque uma constituição

democrática não joga nada para debaixo do tapete, mas remete ao nosso próprio

rosto antigas práticas. Aliás, a estrutura de um constitucionalismo democrático é

exatamente a possibilidade que ele sempre nos abre de vermos antigas práticas,

tradições e costumes como abusos. Da noite para o dia, o marido, que, até pouco

tempo atrás, tinha o direito de estuprar a mulher como dever conjugal, pratica hoje um

crime - há até delegacias especializadas - e, se alega esse direito ou se confessa

essa prática, ele só piora a sua situação.

Os direitos fundamentais têm esse papel de nos descansar, e as instituições

democráticas, de acompanhar essa coisa viva que a Constituição constitui: o fluxo

comunicativo acerca dos nossos direitos - nós mesmos.

Portanto, acredito que hoje temos muito a comemorar: uma mineiridade cumprida

no prazo - menos de um ano para realizarmos um profundo encontro que englobasse

desde as manifestações e as sugestões populares até a finalização dos trabalhos

constituintes. O prazo era exíguo e nos espantava à época a pergunta: qual seria a

consequência do não cumprimento do prazo constitucional? Não havia nenhuma

penalidade ou sanção expressa no texto da Constituição da República. No entanto,

em 1891, o entendimento foi que o Estado que não cumprisse o prazo teria a sua

Constituição adaptada pelo Congresso Nacional, com base em alguma outra

escolhida pelo próprio Congresso. Exatamente para evitar isso, buscamos fornecer
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todas as condições técnicas para viabilizar um profundo debate político e democrático

e concluir o trabalho a tempo. A felicidade que tenho em presenciar esta

comemoração é ver que, na verdade, comemoramos o futuro a partir de um vínculo

com um passado bastante rico e complexo. Assim, acredito que nós, como corpo

técnico, e os Deputados e as Deputadas constituintes fizemos algo maior do que nós,

maior do que a nossa pequenez momentânea e histórica, e contribuímos para que

Minas se fizesse presente de forma a transcender até mesmo as gerações presentes,

envolvendo os direitos das gerações futuras, o direito das gerações passadas, as

distintas identidades, enfim, tendo um referencial. Por isso, os movimentos populares,

como Eni falou muito bem, precisam compreender melhor, a meu ver, o que significa

uma vitória em um texto constitucional. Muitas das emendas populares não foram

expressamente acolhidas, mas obviamente foram acolhidas no texto, na chamada

redação do vencido. É mais do que tempo, a meu ver, de superarmos a ideia de que

faremos um texto que nos substitua; o papel de um texto constitucional é nos

constituir, e voltamos sempre a ele para reinterpretá-lo a nossa imagem e

semelhança, obedecendo sempre à indisponibilidade desses direitos fundamentais.

Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Agradecemos a participação do Prof. Menelick de Carvalho

Netto. Com a palavra, a Sra. Maria Coeli Simões Pires, Secretária-Geral da Mesa da

Assembleia Legislativa de Minas Gerais na época da constituinte.

Palavras da Sra. Maria Coeli Simões Pires

A Secretária Adjunta Maria Coeli Simões Pires – Excelentíssimo Senhor Deputado

Lafayette de Andrada, Presidente da Comissão Especial para as Comemorações dos

20 Anos da Constituição do Estado e Coordenador desta mesa-redonda; Sr.

Constituinte Kemil Kumaira, Presidente da IV Assembleia Constituinte do Estado de

Minas Gerais (1989); caríssimo relator Constituinte Bonifácio Mourão; Prof. Dr.

Menelick de Carvalho Netto; Sr. Eni Carajá, Presidente do Comitê Popular da

Constituinte de 1989; Srs. parlamentares, Srs. Constituintes, demais autoridades,

colegas servidores, amigos e familiares dos constituintes e convidados, em primeiro

lugar cumprimento o Presidente da Assembleia, Deputado Alberto Pinto Coelho, e o

Deputado Dinis Pinheiro pela iniciativa de comemoração dos 20 anos da Constituição
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do Estado com uma série de atividades que superam a ritualidade institucional para

se apresentarem como oportunidade histórica de repactuação dos compromissos

com a democracia.

Homenageio a Mesa da Assembleia e a atual legislatura, desafiada por novos

papéis e pela complexidade do mister da representação popular, especialmente no

contexto da governança participativa. Agradeço o convite para participar do ciclo de

debates, fazendo agradecimento especial a toda equipe que se tem dedicado à

garimpagem de fatos e depoimentos que compõem esse capítulo importante da

história de Minas – a Constituinte de 1989 -, vasculhando também o período que a ela

precede e o que lhe segue até os dias de hoje. Mais uma vez, peço vênia a Thiago de

Melo para dizer que “aqui volto armada de amor”. Neste Plenário, reencontro-me com

a minha história, para além do momento constituinte. Reencontro-me com

parlamentares com quem dividi angústias de um tempo sem horizontes, como

Domingos Lanna; e com outros, com quem compartilhei esforços para abrir novos

caminhos. Parlamentares que me ensinaram a arte da convivência na pluralidade, e o

Ex-Deputado Agostinho Valente e outros aqui presentes sabem o quanto me

ensinaram. Reencontro outros parlamentares com quem aprendi a importância dos

papéis na política: uns fazem a hora, outros montam a peça, há os que fazem

acontecer e os que entram em cena. E identifico os constituintes de 1989 nesses

diversos papéis. Aos ex-Deputados Antônio Dias e Emílio Gallo, aqui e em outros

lugares, quero fazer um registro de agradecimento pelas lições que me introduziram

nos veios da política e da administração do Estado, e na pessoa deles saúdo a

geração parlamentar anterior à IV Constituinte. Na elegância e serenidade do sempre

Presidente da Constituinte, Deputado Kemil Kumaira, quero cumprimentar os

constituintes de 1989. E a ele trago o tributo pelo carinho, pelo respeito, pela distinção

e lhaneza no tratamento que dispensou a mim como profissional e a toda equipe do

Legislativo sob a sua condução. Homenageio também, “in memoriam”, o ex-

Presidente da Assembleia, Neif Jabur, e o ex-Presidente da Comissão Constitucional,

Camilo Machado, nas pessoas de seus familiares, estendendo a homenagem aos

constituintes falecidos. Com as dignas representações, compartilhamos a dor da

ausência. Meu preito se estende aos parlamentares pós-Constituinte, que receberam
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a missão de levar à frente a democracia neste Parlamento. Cumprimento-os na figura

do ex-Presidente Romeu Queiroz.

Encontro aqui os colegas do Legislativo, os de ontem, até os que partiram. Vejo ex-

Diretores-Gerais na retaguarda, e quero saudá-los a todos na figura de Dalmir de

Jesus e de Antônio Geraldo Pinto, lembrando, com reverência e saudade, nomes de

Dr. Moreira e Dr. Adônis e, com carinho, Dr. Darke, ausente nesta solenidade. E

tantos técnicos de escola, que me estimularam e me ajudaram na trajetória funcional:

Natália, Júlio César, Dora, Eliane, Paulo, Flávio, Cristina, Leda e tantos outros. Em

vocês que aqui se encontram saúdo a todos que comigo dividiram ideias, ações e

sentimentos, sonhos e responsabilidades: Marcelo, José Tarcízio, Terezinha Bronzo,

Terezinha Cançado, Marfiza, Sueli, Mara e muitos mais! Gente tão querida que

guardo no coração. Cruzo o olhar com colegas que compartilharam a experiência na

Constituinte, no maior mutirão cívico da história de Minas. Vejo os meninos e as

meninas da Presidência, da Secretaria-Geral - e que saudade da turma!- , da

Procuradoria, da Consultoria, do Plenário, das Comissões, dos diversos

departamentos, dos gabinetes, uma geração que o tempo grisalhou. E recordo

também a gente simples e o cuidado de cada qual, fazendo a sua parte para o êxito

das grandes missões. Vejo os colegas de hoje, que renovam os ares e a esperança

desta instituição, com o melhor do intelecto, da crença cívica, do compromisso ético

com a sociedade mineira.

A todos acolho, nas pessoas do Eduardo Moreira e do José Geraldo Prado, Diretor-

Geral e Secretário-Geral da Mesa, respectivamente.

Nesta mesa-redonda, a emoção me governa. Este reencontro me enovela pela

linha do tempo. Na figura de Lafayette de Andrada, contraceno com José Bonifácio, o

“Bodeco”, que fez história nesta Casa e marcou o processo constituinte como relator

da Comissão Preparatória. O trabalho intenso e quase obsessivo da Comissão foi

fundamental para o sucesso da atividade constituinte na fase posterior. Nesta Mesa,

contei quatro taurinos. Sinal de que também os astros conspiraram para nos reservar

a missão conjunta na Constituinte, que nos fez definitivamente diferentes para a vida

pública. Sempre relator, Bonifácio Mourão, raízes comuns nos alimentam os sonhos

para a terra-mãe. O respeito mútuo, a recíproca confiança, a obsessiva dedicação
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nos aproximam. Mourão - mourão mesmo -, esteio forte da ética na política, a você a

admiração desta taurina do Serro Frio. Agradeço-lhe as palavras generosas a mim

dirigidas.

Ao quase irmão Antonio Augusto Junho Anastasia, também preciso agradecer pelo

inestimável trabalho na Constituinte de 1989, pela compartilha generosa naquela

missão e vida afora, e dizer que lhe sigo os passos com carinho e entusiasmo. Nele,

reencontro alento e cumplicidade absoluta para continuar perseguindo o caminho do

mestre Paulo Neves de Carvalho. Já lhe disse que ele é Augusto.

Meu amigo Menelick de Carvalho Netto, sempre driblei a impiedade aparente de

seu discurso para encontrar a alma generosa da figura humana de cultura e de

sabedoria. Quantas vezes, em nossas interlocuções, superamos a compulsão do

verbo para a silenciosa captura do sonho. Em você, que teve papel extraordinário na

preparação da Assembleia Legislativa, desde 1986, e no apoio técnico à IV

Constituinte, saúdo os colegas que estiveram nessas missões, em especial os

responsáveis pela coordenação dos grupos de trabalho e os que integraram a

Companhia de Arte Democrática - Flávio Friche sabe de quem falo, e não é preciso

declinar-lhes os nomes. A Diana Freire, também, pois, na Chefia de Gabinete da

Secretaria-Geral, pode bem catalisar a competência e a alegria daquela turma

adorável do SE no cumprimento de seus papéis.

Pelos moldes participativos do processo e pela abrangência temática, a elaboração

da Constituição representava uma tarefa hercúlea e para múltiplas “expertises”. Eram

muitos os envolvidos. A Diretoria-Geral; a Secretaria-Geral da Mesa; os grupos da

Assessoria Institucional e Técnica da Constituinte e do Relator; de Apoio à Comissão

Constitucional; de Apoio às Coordenações Temáticas, de Processo Legislativo, de

Recepção e Processamento de Emendas, de Taquigrafia, Revisão e Publicação; de

Informação, Informatização e Comunicação; de Redação Final; de Mobilização da

Sociedade Civil; de Pesquisa e História; de Documentação e Arquivo; e tantos

grupos. Não é possível aqui citar os nomes dos colegas que compunham tais grupos,

mas todos eles faziam o grande mutirão constituinte.

Na pessoa de Eni Carajá Filho, reconheço o rosto da cidadania mineira que pisou o

tapete vermelho deste Plenário, que ocupou essas galerias e que se empoderou dos
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espaços desta Casa. Os meus aplausos aos diversos segmentos que protagonizaram

a participação.

Registro o preito à Míriam Costa, que deu apoio imensurável na mobilização da

Comissão de Segmentos, o embrião de participação da sociedade civil na IV

Assembleia Constituinte, e na articulação das diversas instâncias populares no

âmbito do processo de 1989.

Pois bem, nesta toada, não esperem de mim um exercício coerente de captura dos

discursos, de sistematização das disputas acirradas entre pretensões de validade em

torno de conteúdos normativos. Não esperem de mim reinterpretação dessas normas

a partir de marcos teóricos, como a pauta oficial parece sugerir. Embora tenha

participado, até quase à exaustão dos meus neurônios e da minha força vital, da

arquitetura do processo constituinte, desde a Convocação da Assembleia Nacional,

em 1985, aqui não compareço pelo Direito, nem pelo compromisso com a história,

mas tão só pelo esquerdo de meus sentimentos.

Assim, falo de meu orgulho como partícipe do processo constituinte de 1989. Como

Secretária-Geral da Mesa, coube-me o encargo honroso e desafiante de coordenar a

preparação da equipe técnica da Assembleia desde 1986 para os desafios da

abertura institucional, com apoio de um grupo de assessores especiais. Coube-me,

também, a responsabilidade pela condução dos trabalhos técnicos da Constituinte

sob diretrizes da Presidência da Assembleia, da Comissão Preparatória, da Mesa da

Assembleia Constituinte, da Comissão Constitucional e do Relator e, em tudo,

auxiliada por dedicados e competentes servidores.

Na minha experiência profissional, nenhuma atividade nem missão foi mais

envolvente, intensa e exaustiva. Abro aqui parêntese para agradecer ao Carlos

Alberto, principalmente por ter comprado as festas de nossos filhos durante o tempo

em que fiz exílio da minha família. Além disso, para fazer um registro à memória de

meu pai, que esperou, no leito de morte, para ler a Constituição que eu ajudara a

“escrever”, como cidadã e servidora.

Pois bem! Naquela missão, eu experimentava uma sensação única. Interpretava a

oportunidade como prêmio pelo sonho que ajudei a sonhar. Um coroamento de anos

dedicados à instituição legislativa, sempre com a crença na possibilidade de
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recaminho para a democracia. Por isso mesmo, confortável nos valiosos suplementos

aportados pelos colegas desta mesa-redonda, permito-me, pela liberdade que a

maturidade me reserva: a fragmentação das ideias na linha do sentimento,

abordagens pontuais e, até mesmo, a epilepsia da palavra se a fala e ou pensamento

for traído pela emoção. Não me furtarei, porém, a fazer considerações essenciais,

iniciando por reafirmar a importância dessa atividade dialógica.

Em momento político de inflexão coletiva diante da crise do Senado, não solvida no

plano da consciência da Nação, nada mais oportuno para esta Assembleia que

resgatar o processo constituinte de 89 e a trajetória recente deste Legislativo. Rever

os atores e decodificar as suas linguagens é um exercício cívico na busca dos

marcos de ressignificação do Parlamento mineiro. Para além disso, é alento para a

democracia. Oportunidade para se projetar pela simbologia do triângulo aberto,

“amineirado” em ferro, a permanente legitimação deste Poder para continuar

representando a cidadania mineira e projetando a instituição parlamentar, em aliança

permanente com a sociedade civil. Em outras palavras, o evento remete-nos à

reflexão sobre o nosso projeto de democracia. Não é preciso retomar a evolução do

pensamento democrático ao longo da história nem apropriar contribuições de Hannah

Arendt, de Paulo Bonavides, nem sequer da Teoria Discursiva de Habermas, para

aqui explicarmos esse núcleo semântico importante que é a democracia. “Uma

aspiração milenar acalentada pelos povos e desafiada pela sua própria antinomia - a

ditadura em todas as suas formas - às vezes, a democracia cede aos revezes que

mancham a jornada humana”, como lembra Kelles. E não é só. Ela é tensionada pela

própria lógica democrática. Por tudo isso a democracia é um projeto em construção.

Essa compreensão orienta-nos a olhar para o plano retrospectivo e nos adverte para

os novos passos. Não é fácil olhar para trás. Um fragmento literário me socorre neste

instante. Eduardo Galeano, em uma de suas crônicas, narra uma cena em que, ao

avistar o mar pela primeira vez, um dos personagens, extasiado, emudece. Quando

enfim consegue dizer algo, pede ao outro: “Ajude-me a olhar!".

Pois bem! Na verdade, quero agradecer aos colegas de Mesa, aos quais me

associo em completa cumplicidade nessas lembranças, e dizer-lhes obrigada por me

ajudarem a olhar para trás. Que possamos olhar com a mesma acuidade para a



____________________________________________________________________________
1498

frente. Com o olhar retrospectivo, colho os anos de juventude sob os revezes que

sufocaram a nossa geração - anos 60, 70, 80. Nos anos 80, entre nós e no Brasil

afora, grassava a crise da democracia representativa. E a crise ia além.

Sintonizávamos com o desprestígio da instituição legislativa em países da América

Latina, mas, também, da Europa, como Itália e Espanha. A leitura de um periódico

espanhol dava notícia de que um parlamentar fora atingido por lama quando um

veículo trafegava em alta velocidade na rua em que ele aguardava para fazer a

travessia. O fato rendera impiedosa crônica política. Não fosse a língua, o periódico

confundir-se-ia com os da imprensa nacional da época, com sua pauta explícita para

evidenciar a radicalidade da crise. Nos dias atuais, a matéria não estaria caduca. No

entanto, há um conforto: soaria falsa em relação a esta Casa. Acompanhara, tantas

vezes, o dia a dia desta Casa Legislativa. Uma expressão linguística muito presente

denunciava a distância entre a sociedade e a instituição.

O povo está na ala das bandeiras! O povo está na Praça da Liberdade! O povo está

no saguão principal! O povo invadiu as galerias!

Povo, massa inominada, sem rosto, intruso, que não se incluía nos espaços do

Poder... Perguntaria Friederich Müller: quem é o povo?

Todavia, não havíamos perdido a utopia de servir à sociedade na construção de um

projeto emancipatório de cidadania. Se técnicos podiam legitimar possíveis enganos,

eles deveriam também, sem delírios de usurpação do poder, romper com a pretensa

neutralidade, para colaborar em processos de mudanças. Essa reflexão fez com que

assumíssemos também posição ativa na construção de um capítulo novo do

Legislativo em Minas. Então, a mudança era o nosso mantra.

A convocação da Assembleia Nacional Constituinte, pela Emenda Constitucional nº

26, de 1985, é o marco que reabre os horizontes da democracia, após um enredo de

múltiplos capítulos: a fragilização do Governo Militar nos processos eleitorais de 1974

e 1976; o discurso de abertura; a pressão da Lei Falcão; o recesso do Congresso em

1977, que resultou no pacote de abril, e a reação de Faoro, à frente do OAB Nacional,

lançando a Campanha pela Constituinte; o Congresso Pontes de Miranda, em que se

discutiu um projeto de Constituição para o Brasil; Congresso Pró-Constituinte da OAB

Nacional; bandeiras sindicalistas; Frente Nacional pela Redemocratização; a
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Mobilização da Igreja Católica; a luta pela anistia e o movimento pelas eleições

diretas.

A Assembleia empenhava-se em profundas mudanças, em antecipar uma agenda

de medidas preparatórias. Promulgada a Constituição em 1988, o desafio da

elaboração da nova Constituição estava posto. O art. 11 do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias dava o prazo de um ano para que cada Estado se

desincumbisse da missão. E nós não tínhamos a ilusão de que um texto

constitucional fosse por si a salvação, mas sabíamos que ele se revelaria na vida

cotidiana. Não havia uma crença ingênua de que pudéssemos dispensar a

responsabilidade da sociedade na construção de um projeto político. Decididamente,

fizéramos - parlamentares e técnicos - a opção por um processo democrático de

construção da nova ordem. O critério normativo lógico-formal não seria prevalecente

naquela missão. A Constituição não seria obra de iluminados, retrataria o

pensamento coletivo dos mineiros. Seria obra criativa para abrigar a rica diversidade

do Estado e romperia de vez com a tradição do estadocentrismo, para abrir espaço à

sociedade.

A academia, aqui, tão bem representada, no plano de consultoria, pelos saudosos

Professores Doutores Raul Machado Horta, José Alfredo de Oliveira Baracho e Paulo

Neves de Carvalho, teve papel fundamental. Cada um se desafiou na busca de

alternativas para abrigar os anseios da população. O apoio de tributaristas foi também

importante. Os suplementos dos colaboradores externos alimentavam discussões

parlamentares e das equipes técnicas qualificadas, notadamente da assessoria

institucional da Constituinte, da assessoria especial do relator e das bancadas.

Na Assessoria Institucional, tínhamos servidores extraordinários, de reconhecida

experiência em técnica e processo legislativos e bagagem intelectual e temática,

responsáveis pelo padrão de excelência no apoio à Assembleia Constituinte,

reconhecido por todo o Brasil. Além de Menelick, aqui estão vários deles, os quais

saúdo na figura universal de Natália de Miranda Freire.

Na Assessoria de Processo, Antônio Geraldo Pinto foi o grande mestre. E são

tantos os atores!

Na Assessoria Especial do Relator, Antonio Augusto Junho Anastasia, conquistou a
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todos: técnicos e políticos. Integrando-se na valorosa equipe de suporte ao Relator,

aqui fez história e construiu, ainda muito jovem, um dos capítulos mais importantes da

sua biografia.

O período foi muito rico para todos os atores do processo. Recordo-me das cenas

de bastidores: o clima de tensão, de estresse, de expectativa; os conflitos, as

dissensões técnicas, a luta pelos consensos, em rotinas que viravam noites. Ali,

afinávamos os instrumentos e preparávamos a interlocução técnica para os embates

na cena pública, com assessorias de bancadas, com comitês, representações

institucionais e de segmentos. Recordo-me das intermináveis reuniões com o Relator

com pautas intermináveis e resmas de papéis, volume de pleitos e pendências.

Vejo o Prof. Paulo Neves de Carvalho, quase sonâmbulo, atravessando o saguão

principal desta Casa, tomado de assalto por manequim de uma exposição que entrou

na agenda cultural sem que percebêssemos. Vejo a delegação taurina, em outra

madrugada, resistir ao cansaço em torno daquela mesa de 24 lugares, na qual,

curiosamente, restaram 8 pessoas do mesmo signo que insistiam em terminar a

tarefa. Vejo Bonifácio Mourão, ladeado pelo Antonio Augusto Junho Anastasia, por

mim, pelo Menelick, pelo Marcílio França, pela Rosário Moreira e por outros, em

absoluta solidariedade na missão. O Dalmir de Jesus completara a turma em

passagem pelo local.

Vejo o Prof. Antonio Augusto Anastasia dividir comigo e com os assessores

temáticos grandes responsabilidades técnicas e até os receios na lida com os

“lobbies”, alguns com óculos escuros. Em lugares etéreos da memória, resgato

muitos e muitos quadros e seria capaz de descrevê-los em minúcias, explicitando os

papéis dos figurantes que se encontram neste Plenário. Os parlamentares

vivenciavam a experiência mais intensa de construção legislativa. Na impossibilidade

de registrar os nomes de todos os ex-parlamentares, destaco dois que prestaram

apoio relevantíssimo à equipe técnica com sua experiência nesta Casa, Luiz Vicente

Calicchio e João Pedro Gustin. Nessas magníficas figuras presto homenagem a todos

os constituintes. Eles colaboraram no dia a dia, na interlocução técnica com as

diversas bancadas. Quero também fazer uma homenagem à bancada feminina na

pessoa da ex-Deputada Maria Elvira. Eu teria muitas razões para homenagear a
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todos e a cada um.

Se era extraordinária a estrutura técnica em funcionamento e marcante a atuação

responsável e aberta dos parlamentares, como bem ressaltado pelos oradores

constituintes, era igualmente notável o padrão da participação popular. A Assembleia

passou a ser o ponto de convergência de Minas, dos poderes político, social e

econômico. Instalou-se uma dinâmica descentralizada de todo o processo, que corria

por todos os lugares desta Casa e fora dela, com a sociedade participativa e os

parlamentares conscientes da importância de suas missões. Experimentava-se uma

verdadeira revolução. A representação plural assumia o seu espaço. Técnicos

vigilantes e uma sociedade não homogeneizada estavam ali presentes e proativos.

Ouço o burburinho de gente entrando e saindo desta Casa, de segmentos

defendendo ideologias e convicções. Vejo a mediação da cidadania na articulação de

projetos fragmentários e até contraditórios. A sociedade estava ali empoderada.

Muitos embates. Mas as dificuldades foram superadas, porque não havia lugar para a

arrogância do conhecimento. Ali se exercitava a capacidade de ouvir e de dialogar. A

relação entre políticos, técnicos e cidadãos nunca alcançou um equilíbrio tão

exemplar. Mais do que isso, políticos, técnicos e sociedade civil respeitaram-se. Era

um pacto de construção da melhor ordem jurídica, dentro da moldura constitucional,

embora, em algumas situações, tenha restado violada, em despeito dos esforços para

garantia de constitucionalidade. Havia uma postura de fé dos atores do processo de

que eles poderiam mudar os rumos da história do Estado e da sociedade mineira.

Essa triangulação de fé sustentou o sucesso da Constituinte no cumprimento do seu

relevante papel.

Eis uma recapitulação breve, incompleta desalinhavada e irremediavelmente falha.

Não uma reconstrução histórica do processo na busca da autoridade de um

depoimento, ou de uma interpretação autêntica nem mesmo de um tracejamento das

linhas que conformam a base da ordem constitucional. Chamo a atenção para as

práticas discursivas no bojo do processo que firmou nova identidade do Parlamento

mineiro, e também para a clareza dos propósitos institucionais e, ainda, para a

ruptura com a postura de neutralidade de equipes técnicas. Tudo foi fator relevante

no processo constituinte. A narrativa aqui desenvolvida poderia invocar outros atores
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institucionais, sociais ou técnicos; enfatizar outras interlocuções, por foco em outros

eventos ou prestigiar outros discursos. Mas é sobretudo sob a ótica das práticas

discursivas, a partir da Constituinte de 1989, que compreendo o Legislativo de hoje e

o estágio da democracia que vivenciamos. Podemos dizer que o processo

constituinte, com toda a maturidade de sua preparação e legitimidade de sua prática,

refundou o Parlamento mineiro. Em outras palavras: o processo constituinte,

culminância de um projeto de muitas cumplicidades e de esforços travados antes dele

e no bojo da atuação exemplar dos atores de 1989, foi incontestável aval do modelo

participativo do Parlamento mineiro e marco de uma nova identidade, legitimada

como opção coletiva da sociedade.

Por isso mesmo, quando da promulgação, a Constituição representava o núcleo

normativo mais adequado para firmar as bases do projeto sociopolítico do Estado.

Nos dias atuais, a Constituição, para além da forma de seu conteúdo, apresenta-se

na dimensão processual de sua (re)construção e ganha nova plasticidade por meio

de interpretações contextualizadas. Isso porque o processo de sua construção não se

encerrou com o ato formal da promulgação. Ao contrário, continua em lógica

permanente de renovação, notadamente por meio de diversos mecanismos

participativos. Para retratar tudo isso e o compromisso com essa lógica permanente,

a Assembleia encomendou, da arte de Amilcar de Castro, o monumento símbolo

deste Legislativo. Ele resgata a riqueza do minério das entranhas de nosso Estado e

abre, com um triângulo vazado, os caminhos de Minas para a democracia, um projeto

sempre em construção em aliança permanente entre o Legislativo e a Sociedade.

Uma foto histórica da Constituinte lembra-me a inauguração do monumento com um

ritual de entronização da sociedade civil nos domínios deste Parlamento. Refiro-me a

uma foto que registra um evento em que Manuelzão, o Presidente da Assembleia Neif

Jabur, D. Eny Jabur, Deputado Domingos Lanna, Dalmir de Jesus, eu e outras

pessoas atravessávamos, pela primeira vez, o triângulo vazado, em sinal de

passagem para a democracia. Mas Drummond me assombra sempre, me instiga e

me intriga. E, então, caro Constituinte Jairo Magalhães Alves, recordo-me do suspiro

eloquente de seu ilustre conterrâneo e poeta consagrado diante da paisagem

itabirana: “Itabira é só um retrato na parede. E como dói”. A foto de Manuelzão,
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porém, desperta-me sentimento oposto ao do poeta. Olhar a foto do Manuelzão me

alenta. Isso porque a Assembleia não falseou o caminho da democracia; manteve

abertos os canais comunicativos e fez da participação a bandeira emancipatória da

cidadania mineira. Quando não houver mais o calor dos depoimentos de tantos

figurantes, o monumento terá, na expressão fria do minério, o testemunho desse

tempo de refundação do parlamento e da democracia em Minas.

Obrigada!

O Sr. Presidente - Agradecemos a participação da Sra. Maria Coeli Simões Pires.

Neste momento, a Assembleia Legislativa manifesta seus agradecimentos às

autoridades e palestrantes.

Homenagens Especiais

O locutor - Passaremos agora a homenagear os Deputados constituintes e os

servidores da Assembleia Legislativa de Minas Gerais que participaram do processo

constituinte, sendo o evento coordenado pelo Deputado Dinis Pinheiro, 1º-Secretário

da Mesa. A seguir, teremos a inauguração da galeria de fotos que retratam o

processo constituinte no Espaço José Aparecido de Oliveira, no saguão de entrada.

A reedição da Constituição Mineira lançada oficialmente nesta solenidade é

especial em dois sentidos. Primeiro, porque reproduz o texto original neste momento

em que completa 20 anos de existência. Em segundo lugar, porque tem o propósito

de homenagear os parlamentares que assinaram a Constituição, os que participaram

do processo e também as pessoas que, de alguma forma, contribuíram para que a

Carta mineira fosse sobretudo o resultado de intensos debates com a sociedade na

retomada do exercício democrático. É com esse espírito de reconhecimento de tão

importante missão cumprida que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais oferece o

volume que será a homenagem desta tarde. Convidamos os Exmos. Srs. Deputados

Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembleia Legislativa, e Dinis Pinheiro, 1º-

Secretário desta Casa, a se posicionarem em local indicado pelo Cerimonial, para

início da homenagem às Deputadas, aos Deputados constituintes e aos

representantes dos servidores da época da Constituinte, que receberão uma reedição

da Constituição Mineira de 1989.

Para receber a homenagem, convidamos os Deputados Adelino Pereira Dias,
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Ademir Lucas Gomes, Agostinho César Valente; representante do saudoso Deputado

Agostinho Patrus; Deputados Aílton Torres Neves, Aloísio Teixeira Garcia, Amílcar

Campos Padovani, Anderson Adauto Pereira; representante do saudoso Deputado

Antônio da Cunha Resende Ninico; Deputados Antônio Fagundes de Souza, Antônio

Genaro Oliveira; representante do saudoso Deputado Antônio Mílton Sales;

Deputados Armando Gonçalves Costa, Benedito Rubens Renó Bené Guedes;

representante do saudoso Deputado Bernardo Rubinger de Queiroz; representante do

saudoso Deputado Camilo Machado de Miranda; Deputados Carlos Eduardo Antunes

Pereira, Clêuber Brandão Carneiro; representante do saudoso Deputado Delfim de

Carvalho Ribeiro; Deputado Dirceu Pereira de Araújo; Deputado Domingos Sávio

Teixeira Lanna; Deputado Eduardo Benedito Ottoni; Deputado Elmiro Alves do

Nascimento; Deputado Elmo Braz Soares; Deputado Eurípedes Craide; Deputado

Felipe Néri de Almeida; Deputado Francisco Carlos Chico Ferramenta Delfino;

Deputado Geraldo da Costa Pereira; Deputado Geraldo Gomes Rezende; Deputado

Irani Vieira Barbosa; representante do saudoso Deputado Jaime Martins Espírito

Santo; Deputado Jairo Magalhães Alves; Deputado Jamil Selin de Sales Júnior;

Deputado João Batista Rosa; Deputado João Bosco Martins; João Lamego Netto;

João Pedro Gustin; Deputado João Pinto Ribeiro, que aqui se faz representado;

representante do saudoso Deputado Jorge Gibran Sobrinho; representante do

também saudoso Deputado Jorge Hannas; Deputado José Adamo Belato; Deputado

José Bonifácio Mourão. Gostaríamos de convidar para comparecer ao local para

condecoração os representantes dos saudosos Deputados José Bonifácio Tamm de

Andrada, José Ferras Caldas, José Ferraz da Silva, José Laviola Matos e José Maria

de Mendonça Chaves. Deputado José Maria Pinto, Deputado José Militão Costa;

representante do saudoso Deputado José Neif Jabur; representante do saudoso

Deputado José Renato Novaes; Deputados José Rodrigues Duarte, Kemil Said

Kumaira, Lacyr Dias de Andrade, Luís Carlos Balbino Gambogi, Luiz Vicente Ribeiro

Calicchio, Manoel Nelinho Resende de Mattos Cabral, Márcio Lemos Soares Maia,

Maria Elvira Salles Ferreira, Maria José Haueisen Freire; representante do saudoso

Deputado Maurício Dutra Moreira; Deputados Mauro Pinto de Moraes; Mílton Ferreira

da Cruz; Narciso Paulo Michelli; Nilmário Miranda; Otacílio Oliveira de Miranda; Paulo
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César de Carvalho Pettersen; Paulo César Guimarães; Paulo Fernando Soares de

Oliveira; Paulo Pereira; Péricles Ferreira dos Anjos; representante do saudoso

Deputado Raimundo Silva de Albergaria; Deputados Raul Messias Franco; Roberto

Luiz Soares de Melo; Romeu Ferreira de Queiroz; Ronaldo Vasconcellos Novais;

representante do saudoso Deputado Rubens Pinto Garcia, Deputado Saint’Clair

Martins Souto, Deputado Samir Tannus, Deputada Sandra Meira Starling, Deputado

Sebastião Helvécio Ramos de Castro, Deputado Sebastião Mendes Barros, Deputado

Serafim Lopes Godinho Filho, Deputado Sérgio Emílio Brant Vasconcelos Costa,

Deputado Sílvio Carvalho Mitre, Deputado Tancredo Antônio Naves, Deputado Vitor

Penido de Barros e Deputado Wellington Balbino de Castro; representando os

servidores da Assembleia Legislativa de Minas Gerais na época da Constituinte, a

Sra. Maria Coeli Simões Pires, Secretária-Geral da Mesa da Assembleia Legislativa e

coordenadora do processo constituinte de 1989; o Sr. Dalmir de Jesus, então Diretor-

Geral da Assembleia Legislativa durante o processo constituinte; o Sr. Eni Carajá

Filho, Gerente de Apoio ao Conselho de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de

Betim e Presidente do Comitê Popular na Constituinte de 1989, representando, neste

ato, a sociedade civil.

- Procede-se à entrega de exemplares da Constituição do Estado.

O Sr. Presidente - Neste momento, para encerrar esta solenidade e dar

prosseguimento à inauguração da galeria de fotos do processo constituinte,

convidamos o Procurador de Justiça Luiz Vicente Ribeiro Calicchio, Deputado

Estadual constituinte e atual membro do Conselho de Ética Pública do Estado de

Minas Gerais, para falar representando os homenageados.

Palavras do Deputado Constituinte Luiz Vicente Ribeiro Calicchio

Sr. Presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Deputado Alberto Pinto

Coelho; Deputado Lafayette de Andrada; Sr. Kemil Kumaira, ex-Presidente da

Assembleia Constituinte; querida amiga Coeli; Deputado constituinte e relator

Mourão; Sras. e Srs. Deputados; caros companheiros constituintes. É com alguma

tristeza que vejo ser feita a chamada, e não conseguimos a recomposição de quórum.

Muitos faltaram, partiram, e deles só nos restou a memória. Foi preciso que aqui

estivéssemos para sentir de quantas ausências é feito o gosto dessa saudade.
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Como parlamentares e constituintes, fomos uma geração privilegiada pelo convívio.

Tancredo Neves, Teotônio Vilela, Mário Covas, Ulysses Guimarães. Foram eles, na

verdade, os mentores e artífices de nossa Constituição. Nós apenas participamos, e

participar, tal como nos ensinou Antoine de Saint-Exupéry em “Terra dos Homens”, é

sentir-se responsável por uma miséria que parece não depender de si. Com essa

responsabilidade, chegamos aqui hoje para afrontar certos descalabros a que temos

assistido. Será ao acaso que nos esquecemos de que é frágil o nosso meio

ambiente? Será que nos esquecemos de que o ar, a água, o solo, bens essenciais,

são findáveis como a própria vida? Será que nos esquecemos de que a democracia,

a forma de governo que escolhemos, exige alternância, que não tolera continuísmos

nem patrimonialismos, quer de indivíduos, quer de partidos? Será que nos

esquecemos de que a política não é um fim em si mesmo, mas apenas e tão somente

instrumento para consecução do bem comum, e este, por sua vez, não é o somatório

egoístico de nossos bens individuais, mas o bem do todo feito em comum? Será que

nos esquecemos de que, na hierarquia dos valores humanos, a justiça antecede a

caridade, e que a justiça deve se dar antes da caridade, que, principalmente, não

deve ser usada para fins eleitoreiros? Será que esquecemos? Será que nos

esquecemos da diferenciação clara e nítida entre o bem público e o bem privado?

Será que nos esquecemos de que o bem público é tudo isso que nos circunda e é

para o uso de todos, enquanto o privado é o que conseguimos amealhar para a nossa

própria subsistência sem que tenhamos de roubar os outros? Será que esquecemos?

Senhoras e senhores parlamentares, tudo que acabo de dizer está contido em

princípios da nossa Carta Magna, e vós, parlamentares de hoje e de manhã, sois os

guardiões desse documento. Deveis preservá-lo e aprimorá-lo sem casuísmos e

oportunismos de conveniência. E hoje aqui, quando cumpro o dever de agradecer-vos

essa significativa homenagem que nos fazeis como os constituintes de ontem, quero

retribuir-vos com o conselho de um antigo companheiro e não mais de um irmão mais

velho. Ao agirdes em vossa vida parlamentar, fazei sempre de tal modo que os

vossos inimigos superestimem os vossos defeitos, e os vossos amigos e

companheiros subestimem vossas virtudes. Lembrai-vos sempre de que, neste

mundo de valores efêmeros e transitórios, alguns existem que são permanentes e
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eternos, entre eles autenticidade e lealdade. Pois que a autenticidade nada mais é do

que a honestidade para consigo mesmo, enquanto a lealdade é a honestidade para

com os outros. No coroamento de vossas obras, lembrai-vos sempre de colocar

amor, pois, em muitas ocasiões, tentarão obliterar a vossa visão, vendar os vossos

olhos, sendo necessário, então, procurar com o coração. Agora mais que nunca, após

esse conselho, digo-vos que só assim sereis capazes de transmitir aos vossos

pósteros um patrimônio de dignidade e honra, e não um mesquinho acervo de

misérias e de vergonhas. É o que tinha a dizer.

O locutor - Informamos que a publicação da ata deste ciclo de debates será feita no

órgão oficial do Estado, na edição do dia 30 de setembro, no “Diário do Legislativo”, e

que a reprise deste evento será transmitida pela TV Assembleia no domingo, dia 27

de setembro, às 9 horas.

Encerramento

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

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

Deputadas e os Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 22, 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 22/9/2009.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 22/9/2009

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar e

Sávio Souza Cruz, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental,

o Presidente, Deputado Fábio Avelar, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da

ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita ao membro da Comissão

presente que a subscreva. A Presidência informa que a reunião se destina a debater

o texto do Decreto Federal nº 6.640 de 2008, que dispõe sobre a proteção das

cavidades naturais subterrâneas existentes no território nacional, bem como sua

proposta de regulamentação. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para
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ouvir as Sras. Maria Elisa Castellanos Solar, Arqueóloga do Instituto Estadual do

Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - Iepha-MG -, representando Carlos

Roberto Noronha, Presidente do Iepha-MG; Maria Dalce Ricas, Superintendente

Executiva da Associação Mineira de Defesa do Ambiente - Amda -, e os Srs. Marcos

Paulo de Souza Miranda, Promotor de Justiça e Coordenador das Promotorias de

Justiça de Defesa do Patrimônio Histórico, Cultural e Artístico, representando Alceu

José Torres Marques, Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais; Ilmar

Bastos Santos, Subsecretário de Gestão Ambiental Integrada da Secretaria de

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

José Carlos Carvalho, Secretário de Estado da Semad; João Carlos de Melo,

Consultor de Meio Ambiente e Gestão Ambiental do Instituto Brasileiro de Mineração -

Ibram -, representando Paulo Camilo Vargas Penna, Diretor-Presidente do Ibram;

Wifred Brandt, Presidente do Grupo Brandt Meio Ambiente; Denes Martins da Costa

Lott, Analista de Meio Ambiente na Vale do Rio Doce, representando José Fernandes

Coura, Presidente do Sindicato da Indústria Extrativista de Minas Gerais - Sindiextra -

; e Maurício Cravo, espeleólogo e Consultor de Meio Ambiente, que são convidados a

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

Cruz, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações

iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições.

Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas

taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos convidados e dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

reunião conjunta na mesma data, às 15h30min, no auditório da Casa, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de setembro de 2009.

Fábio Avelar, Presidente.

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 23/9/2009

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Vanderlei Miranda e João Leite (substituindo o Deputado Fahim Sawan, por indicação

da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo número
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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

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. Célio César Paduani, Corregedor-Geral de Justiça;

Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil de Minas Gerais; José

Geraldo Sales, Superintendente Regional da Caixa Econômica Federal; Leonardo

Carvalho Carreira, Defensor Público do Estado; Bonifácio de Andrada, Deputado

Federal; Felipe Estabile Moraes, Chefe de Gabinete da Secretária de Educação

(17/9/2009); José Sarney, Presidente do Senado Federal; Marco Antônio Monteiro de

Castro, Chefe da Polícia Civil do Estado (18/9/2009); Márcio Augusto Freitas de

Meira, Presidente da Funai; Paulo Alkmim, Ouvidor de Polícia; Luís Márcio Araújo

Ramos, Presidente da Fhemig; e da Sra. Luzia Ferreira, Presidente da Câmara

Municipal de Belo Horizonte (19/9/2009). 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 do

Deputado Durval Ângelo (4) em que solicita seja realizada reunião de audiência

pública, com convidados que menciona, para obter esclarecimentos sobre possível

ocorrência de violação de direitos humanos nas dependências da Escola Estadual

Anita Brina Brandão, localizada nesta Capital; em 18/09/2009; seja formalizada a

participação da Comissão nos eventos sobre direitos humanos a serem realizados em

23/9/2009, em Ubá, 24/9/2009, em Visconde do Rio Branco, 25/9/2009, em Itaúna.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de setembro de 2009.

Durval Ângelo, Presidente - Domingos Sávio - Duarte Bechir - Padre João.

ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª
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LEGISLATURA, EM 23/9/2009

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 publicada no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre

parênteses: ofícios dos Srs. Djalma Bastos de Morais, Presidente da Cemig

(17/9/2009); Murilo de Campos Valadares, Secretário de Políticas Urbanas de Belo

Horizonte (18/9/2009); e Fuad Noman, Secretário de Estado de Transportes

(19/9/2009). O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 3.501/2009 no 1º

turno, para o qual designou o Deputado Paulo Guedes relator da matéria. Passa-se à

2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada

um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 4.557 a 4.566/2009; 4.581 a

4.588/2009; 4.592/2009; 4.593/2009; e 4.604 a 4.614/2009. 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 Pimenta em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Comunidade da Vila Bem Querer por sua ascensão a Distrito

do Município de Riacho dos Machados; e Carlin Moura em que solicita seja realizada

reunião conjunta com a Comissão de Participação Popular destinada a debater, em

audiência pública, a regularização cadastral do Bairro Liberdade II, no Município de

Contagem, que carece de serviços de infraestrutura básica em razão do loteamento

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

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião

extraordinária, no próximo dia 25/9, às 10 horas, no Município de Contagem,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.



____________________________________________________________________________
1511

Sala das Comissões, 25 de setembro de 2009.

Carlos Gomes, Presidente - Durval Ângelo.

ATA DA 23ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 25/9/2009

Às 11 horas, comparecem no Município de Bom Sucesso os Deputados Fábio

Avelar e Antônio Júlio (substituindo o Deputado Sávio Souza Cruz, por indicação da

Liderança do PMDB), membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Fábio Avelar, declara aberta a reunião, dispensa

a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita ao membro da

Comissão presente que a subscreva. A Presidência informa que a reunião se destina

a discutir, em audiência pública, questões relativas à pesca predatória no Rio das

Mortes e à transposição de peixes da Usina do Funil. A Presidência interrompe a 1ª

Parte da reunião para ouvir os Srs. Luiz Claudio da Mata, Vereador Vice-Presidente,

representando Porfírio Roberto da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Bom

Sucesso; Bergson Cardoso Guimarães, Coordenador Regional da Promotoria de

Meio Ambiente da Bacia do Rio Grande, representando Edson de Resende Castro,

Promotor de Justiça da Comarca de Bom Sucesso; Fernando Pimentel Martins,

Secretário de Meio Ambiente de Bom Sucesso; Paulo Roberto Machado Carvalho,

Gerente-Geral do Consórcio Hidrelétrica do Funil; Júlio Morais de Oliveira, Vereador

de Bom Sucesso; Major Rosângela e Tenente Soares, da Polícia Ambiental; Sargento

Lourival, da Polícia Militar, que são convidados a tomar assento à mesa. A

Presidência concede a palavra ao Deputado Antônio Júlio, autor do requerimento que

deu origem ao debate, para suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra

aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se

ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da

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

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

os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de setembro de 2009.

Fábio Avelar, Presidente - Almir Paraca - Gil Pereira - Sávio Souza Cruz.
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ATA DA 27ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

28/9/2009

Às 13h15min, comparece na Escola Normal do Município de Oliveira o Deputado

Durval Ângelo, membro da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os

Deputados Domingos Sávio, Padre João e Duarte Bechir. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa

a leitura da ata da reunião anterior, dá-a por aprovada e a subscreve. A Presidência

informa que a reunião se destina a discutir, em audiência pública, o assassinato

ocorrido na cadeia pública de Oliveira e a construção do novo estabelecimento

prisional do Município. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os

Srs. Américo Pinto Costa, Vice-Presidente, representando Paulo Sérgio da Silva,

Presidente da Câmara Municipal de Oliveira; Alex Soares Nacif, Promotor de Justiça

da Comarca de Oliveira, representando Alceu José Torres Marques, Procurador-

Geral de Justiça do Estado; Ten.-Cel. Luís Rogério de Assis, Comandante do 8º BPM

de Lavras; Cap. PM José Deon da Silva, da 59ª Cia. PM de Oliveira; Reinaldo Cesar

Assis, Walquir Rocha de Avelar Júnior e Jaqueline Martins da Silveira, Vereadores da

Câmara Municipal de Oliveira; e as Sras. Maria do Carmo Rabelo Lara, Prefeita

Municipal de Carmópolis; Ângela Furtado Braga, Delegada de Polícia da Comarca de

Carmópolis, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a

palavra ao Deputado Padre João, 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, 29 de setembro de 2009.

Durval Ângelo, Presidente - Fahin Sawan - Vanderlei Miranda.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.400/2009

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Délio Malheiros, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo dar denominação ao trecho da rodovia que liga o Município de Conquista à

MG-464.

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 matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos termos do

art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.400/2009 tem por finalidade dar a denominação de Ítalo

Guardiero ao trecho da rodovia que liga o Município de Conquista à MG-464.

Ressalte-se, inicialmente, que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de

Constituição e Justiça, tem como objetivo identificar corretamente a natureza do

próprio público que se pretende denominar. Com efeito, o termo “alameda”, constante

no art. 1o do projeto, refere-se a via urbana e é característico de próprios públicos

municipais integrantes do plano diretor de desenvolvimento urbano, que contém

normas de edificação, de loteamento, de zoneamento e diretrizes urbanísticas

convenientes à ordenação de seu território. Já as vias destinadas ao tráfego de

veículos pertencentes ao Estado, que ultrapassam limites de um ou mais Municípios,

devem ser denominadas rodovias.

Quanto ao mérito, cabe observar que Ítalo Guardiero, nascido no Município de

Conquista, exerceu importante papel em sua cidade natal, na qual ganhou respeito e

admiração por parte da população. Foi operador de projeção de filmes no Cine Vera

Cruz, além de goleiro e técnico do Conquista Esporte Clube. Fundou a escolinha de

futebol no Município, onde ensinou aos jovens, por meio do esporte, a disciplina e o

respeito ao próximo, sem nunca descuidar de seu trabalho como servidor público

municipal.

Portanto, a homenagem que lhe está sendo feita por intermédio do projeto de lei em
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análise pretende demonstrar o reconhecimento aos relevantes serviços prestados

àquela comunidade.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.400/2009, em turno

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

Sala das Comissões, 29 de setembro de 2009.

Adalclever Lopes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.719/2009

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 Comunitária de São Gonçalo do

Bação, com sede no Município de Itabirito.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10/9/2009 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 3.719/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária de São Gonçalo do Bação, com sede no Município de

Itabirito.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da entidade determina, no art. 13, que não são

remunerados os membros de sua diretoria; e, no art. 73, que, na hipótese de sua
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dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade de fins não

econômicos.

Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.719/2009.

Sala das Comissões, 29 de setembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Delvito Alves -

Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.721/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Sagarana –

Ambasa –, com sede no Município de Cordisburgo.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10/9/2009 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 3.721/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Moradores do Bairro Sagarana – Ambasa –, com sede no Município

de Cordisburgo.

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. 32 que os seus
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Diretores, sócios, Conselheiros, instituidores, benfeitores ou equivalentes não serão

remunerados; e no art. 36 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente reverterá 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 3.721/2009.

Sala das Comissões, 29 de setembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Padre João - Delvito

Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.723/2009

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 Ação Social Ibitiurense, com sede no

Município de Ibitiúra de Minas.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10/9/2009 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 3.723/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Ação Social Ibitiurense, com sede no Município de Ibitiúra 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.
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Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 28 que as

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

no art. 32 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.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.723/2009.

Sala das Comissões, 29 de setembro de 2009.

Ronaldo Magalhães, Presidente e relator - Delvito Alves - Dalmo Ribeiro Silva -

Padre João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.115/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Almir Paraca, a proposição em epígrafe tem por objetivo

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Itajubá o imóvel que especifica.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20/3/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

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.

Em 31/3/2009, esta relatoria solicitou fosse o projeto baixado em diligência à

Secretária de Estado de Planejamento e Gestão e ao Prefeito Municipal de Itajubá

para que se manifestassem sobre a alienação pretendida.

Atendidas as solicitações, passamos ao exame da matéria.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 3.115/2009 de autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Itajubá imóvel constituído de terreno com área de 2.082m², situado na

Rua José Joaquim, no Bairro Varginha, nesse Município, e registrado sob o nº 4.429,

a fls. 18. do Livro 3-H, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itajubá.

O art. 18 da Constituição mineira exige a autorização legislativa para a alienação de
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imóveis públicos. No plano infraconstitucional, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de

1993, que regulamenta o 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 o referido

imóvel será destinado ao funcionamento de escola municipal, a fim de atender à

demanda educacional da comunidade.

Mesmo sendo o imóvel transferido a outro ente da Federação, o respectivo contrato

deve ser revestido de garantia, que, no presente caso, está prevista no art. 2º do

projeto, que estabelece o retorno do bem ao patrimônio do doador se, no termo

avençado, não lhe tiver sido dada a destinação prevista ou se for modificada sua

finalidade.

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio da Nota Técnica nº

362/2009, posicionou-se favoravelmente à pretendida transferência de domínio, uma

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

vinculado, concorda com a doação. Acrescenta que não há projetos estaduais para a

utilização do referido bem e que no local encontra-se em funcionamento uma unidade

de ensino municipal.

Por fim, o Prefeito Municipal de Itajubá, por meio do Ofício nº 209/2009, defende a

necessidade e importância da doação do imóvel, que abriga há mais de 20 anos uma

escola municipal.

Atendendo o projeto em análise aos preceitos legais que o disciplinam, não

encontramos óbice à sua tramitação nesta Casa.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.115/2009.

Sala das Comissões, 29 de setembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Padre João - Delvito Alves - Ronaldo

Magalhães.



____________________________________________________________________________
1519

Índice Onomástico

Adalclever Lopes - 1195 - 1196

Adelmo Carneiro Leão - 218 - 283 - 903 - 1087

Ademir Lucas - 245 - 385 - 722 - 810 - 1397 - 1401

Alberto Pinto Coelho - 74

Alencar da Silveira Jr. - 77 - 78 - 334 - 355 - 813

Almir Paraca - 202 - 210 - 909 - 967 - 1399

Ana Maria Resende - 237 - 257 - 355 - 889 - 903 - 967

André Quintão - 184 - 188 - 331 - 805 - 919 - 1046 - 1047 - 1076 - 1097 - 1409

Antônio Carlos Arantes - 803 - 883 - 962 - 963

Antônio Genaro - 1094 - 1205

Antônio Júlio - 5 - 6 - 8 - 10 - 14 - 20 - 24 - 825 - 991 - 996 - 1412 - 1425

Arlen Santiago - 79 - 253 - 256 - 367 - 368 - 723 - 724 - 806 - 810 - 811 - 903 - 904 -

961 - 968 - 969 - 1083 - 1407 - 1411 - 1422 - 1427 - 1444 - 1445 - 1446

Braulio Braz - 175 - 379

Carlin Moura -  101 - 111 - 671 - 683 - 811 - 905 - 995 - 997 - 1035 - 1101 - 1409 -

1421



____________________________________________________________________________
1520

Carlos Gomes - 76 - 181 - 747 - 808 - 809 - 891

Carlos Mosconi - 72 - 478 - 481 - 482 - 484

Carlos Pimenta - 7 - 8 - 96 - 156 - 558 - 883 - 1089 - 1126 - 1132 - 1191

Cecília Ferramenta - 462 - 899 - 900

Célio Moreira - 318 - 328 - 356 - 367 - 490 - 1020 - 1095 - 1107 - 1109 - 1110 - 1445

Chico Uejo - 724

Dalmo Ribeiro Silva - 156 - 176 - 314 - 315 - 357 - 358 - 359 - 367 - 373 - 375 - 380 -

458 - 699 - 722 - 723 - 882 - 883 - 893 - 904 - 1018 - 1189 - 1197 - 1199 - 1200 - 1202

- 1204 - 1444

Deiró Marra - 73 - 1204

Délio Malheiros - 176 - 178 - 181 - 238 - 314 - 1095 - 1396

Delvito Alves - 231 - 1401

Dinis Pinheiro - 160 - 161 - 162 - 176 - 360 - 371 - 374 - 964 - 1043 - 1445

Domingos Sávio - 85 - 207 - 265 - 390 - 465 - 475 - 481 - 807 - 833 - 935 - 993 -

1099 - 1119 - 1120 - 1125 - 1126 - 1128 - 1130 - 1209

Doutor Rinaldo - 360 - 902 - 990 - 1018 - 1089

Doutor Viana - 91 - 176 - 177 - 314 - 315 - 316 - 722 - 723 - 725 - 915 - 1018 - 1083 -

1101 - 1189 - 1206 - 1445

Duarte Bechir - 79 - 176 - 315 - 367 - 721 - 722 - 723 - 724 - 725 - 811 - 904 - 1206 -

1444 - 1445



____________________________________________________________________________
1521

Durval Ângelo - 2 - 276 - 285 - 352 - 353 - 580 - 1039 - 1074

Elmiro Nascimento - 957 - 1017 - 1189 - 1443

Eros Biondini - 489 - 1091

Fábio Avelar - 71 - 258 - 361 - 362 - 1040 - 1206

Fawim Sawan - 480

Getúlio Neiva - 116 - 463 - 465 - 466 - 941 - 948 - 981 - 987 - 1353

Gil Pereira - 894

Gláucia Brandão - 175 - 218 - 811

Gustavo Valadares - 105 - 189 - 483

Hely Tarqüínio - 16

Inácio Franco - 459 - 811 - 970 - 1017 - 1095

Ivair Nogueira - 904

Jayro Lessa - 79 - 82 - 86 - 725 - 810 - 896 - 957 - 1018 - 1090

João Leite - 262 - 838 - 1395

José Henrique -  801

Lafayette de Andrada - 216 - 456 - 468 - 474 - 476 - 477 - 1036

Leonardo Moreira - 163 - 164 - 166 - 167 - 168 - 246 - 248 - 1402

Luiz Humberto Carneiro - 363 - 459 - 800 - 1400



____________________________________________________________________________
1522

Maria Tereza Lara - 87

Mauri Torres - 158 - 159 - 1391

Neider Moreira - 364

Padre João -  73 - 193 - 250 - 251 - 704 - 706 - 744 - 817 - 820 - 897 - 986 - 988 -

1034 - 1079 - 1080 - 1081 - 1096 - 1108 - 1110 - 1415 - 1429

Paulo Guedes - 12 - 381 - 392 - 455 - 472 - 476 - 477 - 486 - 700 - 701 - 702 - 819 -

820 - 964 - 1032 - 1039 - 1113 - 1119 - 1120 - 1125 - 1126 - 1128 - 1405 - 1423 -

1432 - 1433

Rêmolo Aloise - 1094

Rômulo Veneroso - 367 - 965

Ronaldo Magalhães - 966 - 1092

Rosângela Reis - 460 - 461

Ruy Muniz - 156 - 365 - 1082 - 1206 - 1407

Sargento Rodrigues - 20 - 181 - 187 - 197 - 240 - 333 - 901 - 928 - 977 - 1091 - 1193

- 1219

Sávio Souza Cruz - 214 - 280 - 1102 - 1206

Sebastião Costa - 243 - 315 - 1045 - 1417

Sebastião Helvécio - 1072 - 1085 - 1098 - 1099 - 1101 - 1102 - 1104 - 1105

Tenente Lúcio - 28 - 369



____________________________________________________________________________
1523

Tiago Ulisses - 156 - 231 - 314 - 450 - 957 - 1099

Vanderlei Jangrossi - 77 - 487 - 489 - 1098

Vanderlei Miranda - 252 - 972 - 1093

Walter Tosta - 215 - 898 - 1083

Wander Borges - 169 - 171 - 172 - 173 - 176 - 315 - 368 - 369 - 722 - 1042 - 1083 -

1103 - 1194 - 1445

Weliton Prado - 177 - 257 - 271 - 335 - 696 - 699 - 904 - 924 - 967 - 968 - 1002 -

1037 - 1051 - 1078 - 1083 - 1214 - 1393 - 1414 - 1430

Zé Maia - 468 - 469 - 473

Zezé Perrella - 365 - 366 - 883 - 1017

Comissão Conjunta - 499 - 707 - 1360 - 1438

Comissão de Administração Pública - 298 - 396 - 445 - 812 - 951 - 1174 - 1177 -

1208 - 1364 - 1402 - 1441

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização - 219 - 305 - 342 - 719 - 954

- 1207 - 1435 - 1444 - 1509

Comissão de Constituição e Justiça - 49 - 126 - 130 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 -

146 - 147 - 152 - 257 - 258 - 345 - 348 - 369 - 395 - 398 - 399 - 401 - 402 - 403 - 423 -

426 - 427 - 429 - 430 - 431 - 432 - 433 - 434 - 435 - 440 - 441 - 443 - 512 - 708 - 780 -

812 - 840 - 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 857 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 -

865 - 866 - 870 - 873 - 949 - 1010 - 1069 - 1136 - 1145 - 1146 - 1147 - 1149 - 1152 -

1154 - 1155 - 1156 - 1157 - 1158 - 1160 - 1161 - 1162 - 1163 - 1164 - 1165 - 1166 -

1167 - 1170 - 1179 - 1181 - 1386 - 1446 - 1514 - 1515 - 1516 - 1517



____________________________________________________________________________
1524

Comissão de Cultura - 133 - 349 - 392 - 505 - 511 - 720 - 741 - 1068 - 1151 - 1381 -

1450

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte - 776 - 812 - 838 - 1134

Comissão de Direitos Humanos - 79 - 80 - 257 - 393 - 723 - 727 - 733 - 738 - 812 -

843 - 1014 - 1084 - 1138 - 1206 - 1207 - 1208 - 1444 - 1445 - 1508 - 1512

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informá tica -  81 - 258 - 339 - 716 -

725 - 740 - 742 - 1063 - 1084 - 1367 - 1402

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária - 50 - 301 - 347 - 395 - 436 -

438 - 448 - 523 - 778 - 786 - 846 - 876 - 877 - 879 - 881 - 952 - 1138 - 1142 - 1168 -

1176 - 1182 - 1368 - 1389 - 1401 - 1442 - 1451

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustent ável - 81 - 177 - 178 -

302 - 418 - 729 - 775 - 783 - 845 - 867 - 905 - 1362 - 1507 - 1511

Comissão de Minas e Energia - 304 - 1447

Comissão de Participação Popular - 26 - 42 - 43 - 501 - 969 - 970 - 1010 - 1066 -

1084 - 1368 - 1453

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial - 369 - 370 - 503 - 506 - 510 -

726 - 842 - 1084 - 1085 - 1150 - 1365

Comissão de Redação - 53 - 223 - 226 - 227 - 228 - 229 - 230 - 311 - 312 - 341 - 350

- 448 - 536 - 537 - 538 - 539 - 540 - 541 - 542 - 543 - 544 - 545 - 546 - 547 - 548 - 549

- 550 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 - 557 - 718 - 953 - 956 - 1186 - 1187 - 1188 -

1366

Comissão de Saúde - 299 - 306 - 511 - 532 - 712 - 715 - 843 - 847 - 848 - 1012 -

1137



____________________________________________________________________________
1525

Comissão de Segurança Pública - 343 - 369 - 370 - 462 - 501 - 736 - 839 - 1018 -

1067 - 1382 - 1434 - 1439

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Pública s - 40 - 220 - 221 - 344 -

731 - 813 - 969 - 1065 - 1084 - 1513

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperat ivismo - 80 - 81 - 137 - 138

- 337 - 735 - 955 - 1016

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Soci al - 128 - 129 - 132 - 134 -

135 - 136 - 400 - 404 - 405 - 406 - 407 - 408 - 409 - 410 - 411 - 412 - 413 - 414 - 415 -

416 - 417 - 419 - 420 - 421 - 422 - 425 - 504 - 507 - 508 - 509 - 525 - 535 - 710 - 1369

- 1370 - 1371 - 1372 - 1373 - 1374 - 1375 - 1376 - 1377 - 1379 - 1380 - 1383 - 1384 -

1385 - 1448

Comissão Especial - 44 - 46 - 47 - 48 - 122 - 123 - 125 - 337 - 338 - 500 - 713 - 714 -

717 - 1062 - 1345 - 1436

Decisão da Presidência -  830

Palavras do Sr. Presidente - 10 - 38 - 122 - 214 - 219 - 295 - 325 - 490 - 496 - 567 -

598 - 772 - 830 - 1010 - 1029 - 1459


