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Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

17.10.2009 1093

6.10.2009 25ª Reunião Ordinária da Comissão

de Administração Pública na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

17.10.2009 1094

6.10.2009 28ª Reunião Ordinária da Comissão

de Política Agropecuária e

Agroindustrial na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

17.10.2009 1095

6.10.2009 18ª Reunião Ordinária da Comissão

de Defesa do Consumidor e do

Contribuinte na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

23.10.2009 1296

7.10.2009 90ª Reunião Ordinária da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

9.10.2009 506

7.10.2009 24ª Reunião Ordinária da Comissão

de Saúde na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

17.10.2009 1096

7.10.2009 22ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

17.10.2009 1098



____________________________________________________________________________

Financeira e Orçamentária na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

7.10.2009 28ª Reunião Ordinária da Comissão

de Assuntos Municipais e

Regionalização na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

17.10.2009 1099

7.10.2009 26ª Reunião Ordinária da Comissão

de Direitos Humanos na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

20.10.2009 1109

7.10.2009 3ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Minas e Energia

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

20.10.2009 1111

7.10.2009 14ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

20.10.2009 1112

7.10.2009 18ª Reunião Ordinária da Comissão

de Transporte, Comunicação e

Obras Públicas na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

23.10.2009 1298

7.10.2009 22ª Reunião Ordinária da Comissão

de Redação na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

24.10.2009 1408

8.10.2009 91ª Reunião Ordinária da 3ª Sessão 10.10.2009 576



____________________________________________________________________________

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

8.10.2009 26ª Reunião Ordinária da Comissão

de Participação Popular na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

17.10.2009 1100

8.10.2009 20ª Reunião Ordinária da Comissão

de Turismo, Indústria, Comércio

e Cooperativismo na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

23.10.2009 1299

13.10.2009 92ª Reunião Ordinária da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

15.10.2009 744

13.10.2009 25ª Reunião Ordinária da Comissão

de Segurança Pública na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

17.10.2009 1103

13.10.2009 22ª Reunião Ordinária da Comissão

de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

21.10.2009 1128

13.10.2009 15ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

22.10.2009 1203

13.10.2009 29ª Reunião Ordinária da Comissão

de Política Agropecuária e

Agroindustrial na 3ª Sessão

29.10.2009 1492



____________________________________________________________________________

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

14.10.2009 93ª Reunião Ordinária da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

16.10.2009 837

14.10.2009 27ª Reunião Ordinária da Comissão

de Fiscalização Financeira e

Orçamentária na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

20.10.2009 1113

14.10.2009 14ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

Pública na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

20.10.2009 1116

14.10.2009 74ª Reunião Extraordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

21.10.2009 1117

14.10.2009 25ª Reunião Ordinária da Comissão

de Saúde na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

21.10.2009 1128

14.10.2009 23ª Reunião Ordinária da Comissão

de Minas e Energia na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

23.10.2009 1300

14.10.2009 21ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança Pública

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

23.10.2009 1301

14.10.2009 25ª Reunião Ordinária da Comissão 23.10.2009 1303



____________________________________________________________________________

de Educação, Ciência,

Tecnologia e Informática na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

14.10.2009 23ª Reunião Ordinária da Comissão

de Redação na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

24.10.2009 1408

14.10.2009 22ª Reunião Ordinária da Comissão

de Cultura na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

24.10.2009 1409

14.10.2009 29ª Reunião Ordinária da Comissão

de Assuntos Municipais e

Regionalização na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

29.10.2009 1494

15.10.2009 Reunião Ordinária da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

17.10.2009 917

15.10.2009 23ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

23.10.2009 1305

15.10.2009 15ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

Pública na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

23.10.2009 1305

15.10.2009 10ª Reunião Extraordinária da 23.10.2009 1306



____________________________________________________________________________

Comissão de Saúde na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

16.10.2009 24ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

23.10.2009 1308

16.10.2009 30ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

23.10.2009 1308

19.10.2009 45ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura - Destinada a

Homenagear a Academia

Mineira de Letras pelo seu

Centenário

23.10.2009 1272

20.10.2009 94ª Reunião Ordinária da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

22.10.2009 1144

20.10.2009 75ª Reunião Extraordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

24.10.2009 1369

20.10.2009 30ª Reunião Ordinária da Comissão

de Política Agropecuária e

Agroindustrial na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

24.10.2009 1411

20.10.2009 26ª Reunião Ordinária da Comissão 29.10.2009 1495



____________________________________________________________________________

de Administração Pública na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

20.10.2009 31ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

29.10.2009 1496

21.10.2009 95ª Reunião Ordinária da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

23.10.2009 1226

21.10.2009 76ª Reunião Extraordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

24.10.2009 1384

21.10.2009 77ª Reunião Extraordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

24.10.2009 1398

22.10.2009 Reunião Ordinária da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

24.10.2009 1369

22.10.2009 46ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura - Destinada a

Homenagear a Escola Técnica

de Eletrônica Francisco Moreira

da Costa - ETE FMC -, de Santa

Rita do Sapucaí, pelos 50 Anos

de sua Fundação

28.10.2009 1435

22.10.2009 21ª Reunião Ordinária da Comissão

de Turismo, Indústria, Comércio

e Cooperativismo na 3ª Sessão

29.10.2009 1499



____________________________________________________________________________

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

23.10.2009 32ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

29.10.2009 1500

27.10.2009 96ª Reunião Ordinária da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

29.10.2009 1460

27.10.2009 33ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

29.10.2009 1501

27.10.2009 Solenidade Realizada na 96ª

Reunião Ordinária da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura - Destinada a

Homenagear o Lions Clube -

Distrito LC-4

30.10.2009 1558

28.10.2009 97ª Reunião Ordinária da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

30.10.2009 1513

28.10.2009 24ª Reunião Ordinária da Comissão

de Cultura na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

31.10.2009 1601

28.10.2009 34ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

31.10.2009 1603



____________________________________________________________________________

29.10.2009 98ª Reunião Ordinária da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

31.10.2009 1591



____________________________________________________________________________
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 1º DE OUTUBRO DE 2009

ATAS

ATA DA 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 29/9/2009

Presidência do Deputado Weliton Prado

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

Correspondência: Mensagem nº 407/2009 (encaminhando o Projeto de Lei nº

3.796/2009), do Governador do Estado - Ofício nº 9/2009 (encaminhando o Projeto de

Lei nº 3.797/2009), do Presidente do Tribunal de Justiça - Ofício nº 32/2009, do

Governador do Estado - Ofícios, telegrama e cartão - Questões de ordem - 2ª Fase

(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 3.798 a

3.807/2009 - Requerimentos nºs 4.663 a 4.678/2009 - Interrupção e reabertura dos

trabalhos ordinários - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - José Henrique - Weliton Prado - Dinis Pinheiro - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Alencar da

Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos

Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin

Moura - Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Deiró Marra -

Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio -

Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar -

Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair

Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Leonardo

Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira

- 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 - Zezé Perrella.

Abertura
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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 Délio Malheiros, 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 407/2009*

Belo Horizonte, 16 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 dá a denominação de

José Manoel Cirino à Escola Estadual de São Joaquim, de ensino fundamental (anos

iniciais e finais) e ensino médio, localizada no Distrito de São Joaquim, do Município

de Januária.

A denominação ora proposta me foi encaminhada pela Secretária de Estado de

Educação, em atenção a apelo formulado pelo Colegiado daquela unidade de ensino,

desejosa de perpetuar a memória de José Manoel Cirino, em reconhecimento aos

esforços empreendidos pelo homenageado em favor do desenvolvimento de São

Joaquim, especialmente na área educacional. O imóvel onde se acha edificada a

sede daquela unidade de ensino foi doação sua, liberalidade que muito contribuiu

para a melhoria das condições da educação daquela localidade.

São estas as razões que me levam a solicitar dessa augusta Casa a aprovação do

Projeto.

Atenciosamente,
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Aécio Neves, Governador do Estado.

Justificação

O presente Projeto de Lei propõe que seja alterada a denominação da Escola

Estadual de São Joaquim, de ensino fundamental (anos iniciais e finais) e ensino

médio, situada na R. Santa Maria, nº 105, Distrito de São Joaquim, no Município de

Januária, para Escola Estadual José Manoel Cirino, de ensino fundamental (anos

iniciais e finais) e ensino médio.

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo Colegiado Escolar da

Escola Estadual de São Joaquim que, em reunião realizada no dia 10/08/09,

homologou, pela maioria dos votos dos seus membros, a indicação do nome Escola

Estadual José Manoel Cirino para denominação da referida unidade de ensino.

José Manoel Cirino nasceu no Distrito de São Joaquim, Município de Januária, filho

de Joaquim Manoel Cirino e Josina Rosa Cirino. Foi casado com a senhora Fidelcina

Rodrigues Nunes, com quem constitui numerosa família. Reconhecido por ser hábil

trabalhador, respeitado em sua comunidade pelo seu comprometimento com as

necessidades sociais e educacionais dos cidadãos, tendo doado um terreno para

construção de prédio próprio para funcionamento da Escola Estadual de São

Joaquim, fato este que muito contribuiu para o desenvolvimento e crescimento da

localidade.

O homenageado nasceu no dia 29/05/1927 e faleceu no dia 17/05/2007.

Cumpre registrar que, no Município de Januabá, não existem estabelecimento,

instituição ou próprio público do Estado com igual denominação.

Mediante o exposto, a denominação ora proposta guarda plena conformidade com

os requisitos fixados pela Lei nº 13.408, de 21/12/1999, que dispõe sobre a

denominação de estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado, estando,

assim, em condições de ser submetida ao exame da egrégia Assembleia Legislativa

do Estado.

Belo Horizonte, 11 de setembro de 2009.

Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 3.796/2009

Dá denominação à Escola Estadual de São Joaquim, de ensino fundamental (anos
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iniciais e finais) e ensino médio, localizada no Distrito de São Joaquim, no Município

de Januária.

Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual José Mano el Cirino, de ensino

fundamental (anos iniciais e finais) e ensino médio, a Escola Estadual de São

Joaquim, situada na Rua Santa Maria, nº 105, do Distrito de São Joaquim, no

Município de Januária.

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

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

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

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“OFÍCIO Nº 9/2009*

Belo Horizonte, 14 de setembro de 2009.

Senhor Presidente:

Nos termos do disposto no art. 66, inciso IV, alínea “a”, da Constituição do Estado

de Minas Gerais, encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

Egrégia Assembleia Legislativa, projeto de lei destinado a alterar a redação do

parágrafo único do art. 12 da Lei nº 10.856, de 5 de agosto de 1992.

O artigo em questão dispõe sobre o adicional de insalubridade a que fazem jus os

servidores do Poder Judiciário que trabalham habitualmente em local insalubre ou em

contato permanente com substância tóxica, radioativa ou com risco de contágio,

estabelecendo seu parágrafo único a regra para o cálculo de seu “quantum”, em

razão do grau de insalubridade.

Propõe este Tribunal a alteração da base de cálculo dos valores desse adicional,

em razão de modificações introduzidas na remuneração dos citados servidores por

força da Lei nº 16.645, de 5 de janeiro de 2007.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos de apreço e consideração.

Desembargador Sérgio Antônio de Resende, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 3.797/2009

Dá nova redação ao parágrafo único do art. 12 da Lei nº 10.856, de 5 de agosto de

1992.
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Art. 1º - O parágrafo único do art. 12 da Lei nº 10.856, de 5 de agosto de 1992,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 12 - (...)

Parágrafo único - O adicional de insalubridade, calculado sobre o valor do primeiro

padrão da classe inicial da carreira de Técnico Judiciário, compreende, em razão do

grau das condições insalubres, os seguintes percentuais:

I - dez por cento;

II - vinte por cento;

III - trinta por cento.”.

Art. 2º - As despesas decorrentes desta lei correrão por conta dos créditos

orçamentários consignados ao Poder Judiciário do Estado.

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

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

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

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIO Nº 32/2009

Do Sr. Aécio Neves, Governador do Estado, dando ciência a esta Casa de que

estará ausente do Estado no período compreendido entre os dias 29/9 e 12/10/2009,

em virtude de viagem oficial aos Estados Unidos, Itália e Emirados Árabes, para tratar

de assuntos de interesse do Estado.

- Ciente. Publique-se.

OFÍCIOS

Do Sr. Aelton Freitas, Deputado Federal, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 4.312/2009, da Comissão de Particip ação Popular.

Do Sr. Silas Câmara, Deputado Federal, convidando para o III Simpósio Amazônia:

Desenvolvimento Sustentável e Mudanças Climáticas, a realizar-se em 7/10/2009, na

Câmara dos Deputados.

Da Sra. Nilda de Fátima Ferreira Soares, Reitora em exercício da Universidade

Federal de Viçosa, agradecendo manifestação de aplauso pelos 40 anos da

federalização dessa instituição, a qual foi formulada por esta Casa em atenção a
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requerimento do Deputado Ademir Lucas.

Do Sr. Elício Lima, Superintendente Nacional da Área D da Caixa Econômica

Federal, prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.782/2009, da

Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Paulo Roberto Sifuentes Costa, Presidente do Tribunal Regional do Trabalho

da 3ª Região, prestando informações relativas ao Requerimento n° 4.297/2009, da

Comissão de Assuntos Municipais.

Dos Srs. Dilzon Melo e Fuad Noman, respectivamente, Secretários de

Desenvolvimento Regional e de Transportes, prestando informações relativas a

requerimento das Comissões de Fiscalização Financeira e de Participação Popular

encaminhado por meio do Ofício nº 1.895/2009/SGM.

Do Sr. Agostinho Patrús Filho, Secretário de Desenvolvimento Social, convidando

para a cerimônia de abertura da VIII Conferência Estadual de Assistência Social.

Do Sr. Marcos Coelho de Carvalho, Prefeito Municipal de Araguari, prestando

informações relativas ao Projeto de Lei nº 3.630/2009, em atenção a pedido da

Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.630/2009.)

Do Sr. Marcus Eliseu Togni, Presidente da Câmara Municipal de Poços de Caldas,

encaminhando cópia de moção de apelo ao Iepha-MG, formulada em atenção a

requerimento do Vereador Waldemar Antônio Lemes Filho. (- À Comissão de

Cultura.)

Do Sr. Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil de Minas Gerais,

agradecendo convite para participar de audiência pública da Comissão de Segurança

Pública em Pouso Alegre e informando que a indicação do representante da Polícia

Civil para a referida audiência ficou a cargo da Superintendência Geral da Polícia

Civil. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Da Sra. Isabel Pereira de Souza, Diretora-Presidente da Prodemge, agradecendo

voto de congratulações formulado por esta Casa em atenção a requerimento do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva pelos 42 anos de fundação da Companhia.

Do Sr. Sebastião Navarro Vieira Filho, Presidente da Cohab-MG, prestando

informações relativas a requerimento das Comissões de Fiscalização Financeira e de

Participação Popular encaminhado por meio do Ofício nº 1.895/2009/SGM.



____________________________________________________________________________
7

Do Cel. PM Cézar Romero Machado Santos, Corregedor da PMMG, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 4.308/2009 , da Comissão de Direitos

Humanos.

Do Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima, Secretário Adjunto de Fazenda,

prestando informação relativa à receita corrente líquida do Estado no período de

setembro de 2008 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.)

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil (2), prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 4.256/2 009, da Comissão de

Participação Popular, e 4.376/2009, do Deputado Weliton Prado.

Do Sr. Paulo de Tarso Morais Filho, Chefe de Gabinete da Procuradoria-Geral de

Justiça, prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.852/2009, da

Comissão de Participação Popular.

Do Sr. Felipe Estabile Moraes, Chefe de Gabinete da Secretaria de Educação,

prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº 3.582/2009, em atenção a

pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.582/2009.)

Do Sr. Sebastião Custódio Pires, Diretor de Licenciamento Ambiental do Ibama,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.190/2008, do Deputado

Wander Borges.

Do Sr. Sebastião de Abreu Ferreira, Superintendente Regional do DNIT no Estado

(substituto), prestando informações relativas ao Requerimento n° 4.447/2009, da

Comissão de Transporte.

Dos Srs. Gladstone Oliveira Araújo e Mário Temponi Dias, Gerentes de Núcleo do

Banco do Brasil, prestando informações relativas ao Requerimento nº 4.413/2009, do

Deputado Ruy Muniz.

Da Sra. Rosani A. Araújo, Coordenadora de Logística e Execução da Subsecretaria

de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério da Ciência e Tecnologia

(2), informando a liberação de recursos desse Ministério à Emater e à Uemg,

referentes aos convênios que menciona. (- À Comissão de Fiscalização Financeira,

para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do
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Regimento Interno.)

Da Sra. Lumena Santos Chaves, Diretora Central de Provisão da Superintendência

Central Política de Recursos Humanos da Secretaria de Planejamento (2), prestando

informações relativas ao Requerimento n° 4.342/2009 , da Comissão de Participação

Popular.

Do Sr. Daniel Alves Natalizi, Coordenador de Parcerias Estaduais do CNPq,

comunicando a celebração do convênio que menciona, firmado entre esse Conselho

e a Fapemig. (- 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. Lyrio Cabral Filho, encaminhando informações relativas ao Projeto de Lei nº

3.338/2009. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.338/2009.)

Da Sra. Soraia Miranda Cabral, solicitando confirmação da presença do Presidente

desta Casa no V Simpósio Brasileiro de Doença Falciforme e Outras

Hemoglobinopatias, a realizar-se em 4/10/2009, nesta Capital. (- À Comissão de

Saúde.)

TELEGRAMA

Do Sr. Osmar Dias, Senador, agradecendo manifestação de apoio à Proposta de

Emenda à Constituição nº 41, de 2005, de sua autoria.

CARTÃO

Do Sr. Pablo César, Vereador à Câmara Municipal de Belo Horizonte, informando o

recebimento de cópia do Requerimento nº 2.266/2009, da Comissão de Direitos

Humanos.

Questões de Ordem

O Deputado Carlin Moura - Ilustre Presidente Deputado Weliton Prado, antes da

suspensão dos nossos trabalhos, não poderia deixar de registrar, no Plenário desta

Casa, o meu agradecimento ao povo de Além Paraíba e aos seus dirigentes, o

Prefeito Volnei e os Vereadores da cidade, na pessoa do Vereador João de Deus,

Presidente da Câmara, e do Vereador Gilsinho, do PCdoB, porque ontem tive a

felicidade de ser condecorado com o título de Cidadão Honorário de Além Paraíba,

numa data muito especial para o Município. Além Paraíba comemorou ontem 126

anos de emancipação política e, de forma muito especial, a sua Câmara Municipal
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comemorou 127 anos de existência. Ou seja, a Câmara, uma Casa Legislativa

atuante e participativa, é um ano mais velha do que o próprio Município. Foi uma

festa muito bonita, em que tive a honra de estar acompanhado de diversos colegas

Deputados que também foram condecorados - Deputados Délio Malheiros, Lafayette

de Andrada e Braulio Braz. Também tivemos a presença dos Deputados Federais

Reginaldo Lopes e Júlio Delgado, do colega Marcus Pestana, Secretário de Saúde,

do ex-Deputado Bené Guedes, hoje Prefeito de Leopoldina, e de toda a população de

Além Paraíba. Diversas personalidades do Município - trabalhadores, médicos,

empresários, servidores públicos, intelectuais - receberam a devida homenagem da

cidade, que é de fundamental importância para Minas Gerais. Passamos lá uma

belíssima noite. Tivemos oportunidade de conhecer aquele povo maravilhoso e as

belezas de Além Paraíba, a única cidade de Minas Gerais banhada pelo Rio Paraíba

do Sul. Em Minas, somente Além Paraíba tem a felicidade de ser entrecortada pelo

Rio Paraíba do Sul. Uma cidade brilhante, de um povo muito ordeiro e trabalhador.

Fiquei muito feliz de, a partir de ontem, ser conterrâneo daquele povo e Cidadão

Honorário de Além Paraíba. Registro também, Sr. Presidente, que tive oportunidade

de ver um fato que chama muito a atenção. Além Paraíba fica do lado de cá do Rio

Paraíba do Sul, e, do lado de lá, fica o Estado do Rio de Janeiro, com diversas outras

cidades, como Sapucaia, Carmo e, um pouco mais à frente, Três Rios. O que me

chamou a atenção foi que as pessoas comentavam que a situação de Minas Gerais

preocupa muito, especialmente no que diz respeito à guerra tributária. Minas Gerais

não está enfrentando devidamente a guerra tributária feita pelo Estado do Rio de

Janeiro. Várias empresas estão deixando de se instalar em Minas - em Além Paraíba,

por exemplo - para ir para o outro lado do rio, para Sapucaia ou Carmo, que fica no

Rio de Janeiro, onde o ICMS de diversos produtos está inferior ao de Minas Gerais.

Isso tem dificultado o desenvolvimento econômico do Município e causado prejuízo

ao Estado de Minas Gerais. E percebemos certa lentidão, certo descaso por parte de

Minas Gerais para o enfrentamento dessa questão. Minas Gerais está perdendo

divisas em função dessa guerra tributária. Outro fato interessante, que se deve

salientar num momento importante como este, é que Além Paraíba é a cidade que

tem a marca da linha do trem de ferro da Rede Ferroviária Federal, que foi privatizada
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há 15 anos e hoje continua passando por lá, deixando muito pouca coisa na cidade. A

oficina da Rede Ferroviária Federal, que funcionava e gerava divisas para Além

Paraíba, hoje está completamente parada, sem funcionamento. Aquele valor que a

Rede Ferroviária Federal e a própria Vale do Rio Doce repassavam não está sendo

repassado mais. Então fica lá a FCA cortando a cidade e deixando muito pouco.

Aliás, é um momento importante para rediscutirmos não só a ferrovia, mas também a

própria questão do transporte no novo marco regulatório para o minério de ferro. Sem

dúvida nenhuma, Além Paraíba tem papel importante. Portanto, quero agradecer a

todo o povo da cidade essa honrosa homenagem que me prestaram, concedendo-me

o título de Cidadão Honorário de Além Paraíba. Muito obrigado ao povo, aos

Vereadores e ao Prefeito de Além Paraíba.

O Deputado Délio Malheiros - Sr. Presidente e colegas Deputados, de fato, ontem

tivemos uma noite espetacular em Além Paraíba, onde fomos agraciados com a

Medalha José Mercadante - uma honraria que destaca os que ali realizam algum

trabalho. Como estamos trabalhando há quatro anos no Município, fomos destacados

e temos muito a agradecer. Srs. Deputados, ontem vi uma decisão espetacular da

Justiça de Minas, especialmente do Desembargador Alexandre Carvalho, que

suspendeu a possibilidade de a Guarda Municipal aplicar penalidade de trânsito.

Gostaria de relembrar que, em 2007, a Prefeitura de Belo Horizonte, ou, para ser

bastante preciso, o Prefeito Fernando Pimentel, do PT, criou essa ideia descabida de

a Guarda Municipal poder multar, que foi motivo de embate na Câmara de Belo

Horizonte. Este Deputado, já àquela época, como Vereador, apresentou uma emenda

para não possibilitar à Guarda Municipal aplicar penalidade de trânsito por ser

absolutamente inconstitucional. Todavia, o Prefeito do PT, com a sua voracidade

arrecadatória, criou a possibilidade de a Guarda Municipal multar. Então, é preciso,

sim, fazer justiça, porque às vezes o Prefeito Márcio Lacerda vem sofrendo com

essas acusações enquanto o Prefeito Fernando Pimentel foi quem enviou à Câmara

de Belo Horizonte um projeto de lei para a Guarda Municipal aplicar penalidade de

trânsito. Alertei a Prefeitura e apresentei emenda dizendo que é inconstitucional. O

Prefeito Pimentel não perdeu oportunidade e pôs toda a sua base na Câmara para

aprovar essa inconstitucionalidade. Não é possível que a Guarda Municipal, que foi
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criada para zelar pelo patrimônio público e pelos serviços do Município, tenha

legitimidade para cobrar multa de trânsito. Por exemplo, quem fez o concurso na

Guarda Municipal sabe que não estava prevista no edital matéria sobre trânsito e,

então, não foi concursado para ser agente de trânsito. Resultado: a Prefeitura de Belo

Horizonte vem insistindo nessa voracidade arrecadatória imposta pelo PT, do Sr.

Fernando Pimentel, e criou essa possibilidade para a Guarda Municipal. Agora

agentes que nem querem estar nas ruas multando já nos procuraram. Fomos ontem

ao Ministério Público do Trabalho, porque essas pessoas têm o direito de exercer as

atribuições do edital do concurso. Guardar o patrimônio da municipalidade não tem

absolutamente nada a ver com aplicar penalidade de trânsito. O agente de trânsito

tem o “status” de carreira de Estado e deve ter fé pública. O Guarda-Municipal tem a

sua nobre função de zelar pelo patrimônio do Município, mas não goza de fé pública.

Portanto, se não goza de fé pública, não pode lavrar no edital nem sequer está apto a

escrever e declarar nele que o infrator foi responsabilizado em razão de ter violado o

dispositivo tal do Código de Trânsito. Essa é uma obrigação intrínseca e esse é o

reconhecimento de que, para aplicar penalidade de trânsito, o agente tem de

conhecer a lei e ser submetido a um concurso no qual esteja prevista matéria sobre

trânsito. Em Belo Horizonte, o Sr. Fernando Pimentel, do PT, encaminhou esse

projeto sabendo dos riscos e que poderia ser derrotado na Justiça, mas não mediu as

consequências do prejuízo que traria para os cofres públicos. Um Guarda-Municipal

ganha R$800,00, e um agente da BHTRANS R$2.200,00. Isso vai gerar um passivo

impagável para o Município, porque o princípio da isonomia da remuneração entre

servidores que exercem as mesmas atribuições é reconhecido pela Justiça do

Trabalho. Portanto, quem criou esse absurdo de dar o poder de multar ao Guarda-

Municipal foi o Sr. Fernando Pimentel, do PT. Ele é o único responsável por isso.

Agora, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Estadual - já

provocados há mais de dois anos - estão atuando, e a resposta do Judiciário não

poderia ser outra: o agente da BHTRANS também não pode multar, por problemas

legais que a Prefeitura não corrige. Além disso, não tem a humildade de reconhecer o

erro. Portanto, Srs. Deputados, o que se esperava da Justiça era exatamente isso:

impedir a Guarda Municipal de aplicar penalidade de trânsito. Eles deveriam tomar
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conta do patrimônio municipal, que é uma atribuição tão nobre quanto aquela de

aplicar penalidade aos infratores - talvez até mais nobre do que a função que a

Prefeitura quer lhes atribuir. Muito obrigado.

O Deputado Braulio Braz - Nobre Presidente e prezados colegas, faço coro com as

palavras do Deputado Carlin Moura, que conosco foi ontem homenageado na

Câmara Municipal de Além Paraíba. Comunico a esta honrada Casa que recebi a

Medalha de Honra de Mérito Legislativo juntamente com os Deputados Carlin Moura,

Délio Malheiros e Lafayette de Andrada. Na ocasião, comemorava-se o aniversário da

cidade e da Câmara Municipal, a emancipação política do Município. Ontem, o

Deputado Carlin Moura foi surpreendido em Além Paraíba ao constatar que a cidade

situa-se na divisa do Estado do Rio de Janeiro. Nobre colega Deputado Carlin Moura,

somos da Zona da Mata mineira e, realmente, sofremos uma guerra fiscal.

Trabalhamos na Zona da Mata e vemos as indústrias sendo transferidas para o Rio

de Janeiro em virtude de a carga fiscal ser bem menor que a de Minas Gerais.

Estamos nesta Casa para cumprir nosso mandato legislativo, por isso procuramos o

governo do Estado para falar sobre essa guerra fiscal, que, é claro, já é do

conhecimento de Minas Gerais. Porém, a resposta que tivemos foi que se entrarmos

numa guerra fiscal com outro Estado, não teremos nada a ganhar, nem o outro

Estado. O que deveria ser feito neste país seria uma reforma fiscal que notificasse as

diferenças que existem hoje entre regiões tão próximas. Deputado Carlin Moura,

gostaria de deixá-lo mais ciente da situação. O Estado do Rio de Janeiro cobra 2% de

ICMS da indústria que se localiza na divisa do Estado de Minas Gerais, sendo que o

industrial credita 12%. Só aí dá uma diferença de 10% no custo do produto. É

realmente uma disputa ineficaz para nós, mineiros. Esperávamos que durante o

mandato deste governo federal houvesse reforma tributária que acabasse com

privilégios de alguns em detrimento de outros; mas, infelizmente, reforma tributária,

que depende do governo federal, até hoje não foi sequer remetida à Câmara para ser

discutida. Então, Deputado Carlin Moura, não vemos, a curto prazo, uma solução

para esse problema. Nós, que moramos na Zona da Mata mineira, vizinhos de

Itaperuna, uma grande cidade industrial, que tem levado muitas indústrias para

Muriaé e pequenas cidades em volta, como Leopoldina e Cataguases, temos sofrido
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muito e não vemos solução para esse problema. Esperamos que o próximo

Presidente, eleito no ano que vem e a tomar posse no dia 11, promova uma reforma

fiscal e consiga minimizar o desequilíbrio tão grande que existe, o de 10% do custo

de produção dos produtos das cidades vizinhas da Zona da Mata mineira. Isso é

lamentável. Aproveito a oportunidade para reafirmar a minha satisfação de ter

recebido uma homenagem na Câmara Municipal de Além Paraíba, que comemorava

o aniversário da cidade. Os meus agradecimentos pela presença dos meus

conterrâneos dessa cidade, como o Vereador Wellington, João de Deus, Presidente

da Câmara, e Bené Guedes, Prefeito de Leopoldina. Muito obrigado.

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, primeiramente gostaria de registrar um

fato que deixou o Norte de Minas muito triste. Trata-se da notícia que recebemos

ontem, a do falecimento de Devany Ferreira Murta, Prefeito de Rubelita, nosso

companheiro do PT. Ele teve um infarto de domingo para segunda-feira. Estive ontem

em Rubelita, e não só a cidade mas todo o Norte de Minas está de luto. O Prefeito

vinha realizando um belíssimo trabalho à frente da Prefeitura de Rubelita,

organizando a cidade; enfim, estava cheio de ideias. Quero expressar os nossos

sentimentos e prestar, neste momento, conforto à família e a toda a população de

Rubelita por essa perda irreparável, a morte do nosso companheiro Devany Ferreira

Murta. Quero ainda, Sr. Presidente, ressaltar que continuamos empenhados em

sensibilizar os nossos colegas Deputados, a fim de conseguir novamente as 26

assinaturas para a instalação da CPI da indústria da multa. Há pouco, ouvi o

Deputado Délio Malheiros falar sobre as multas em Belo Horizonte. Está mais do que

na hora de todos os Deputados assinarem em favor da CPI. Poderemos até estender

essa CPI, generalizando-a, porque não é só contra o IEF. Há a indústria da multa do

DER, que não deixa os taxistas do Norte de Minas trabalharem. Existe uma

perseguição implacável aos ônibus fretados; aliás, de forma geral, a todos os

transportes fretados. Portanto há uma indústria da multa instalada neste Estado,

patrocinada de forma irresponsável. Também existe um decreto inconstitucional do

Governador em que se coibe o direito de ir e vir das pessoas. Há muita coisa errada

acontecendo, principalmente em relação à questão ambiental, mas não apenas em

relação a isso. O que o DER vem fazendo no Norte de Minas contra os taxistas é um
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absurdo sem tamanho. Por isso, na segunda-feira, dia 5, a Comissão de Assuntos

Municipais desta Assembleia realizará uma audiência pública na Câmara de Montes

Claros, a fim de apurarmos os absurdos que vêm sendo cometidos contra os taxistas

da região, onde as pessoas não têm mais o direito de ir e vir. Elas estão perdendo o

direito às propriedades, que estão sendo confiscadas, de forma irresponsável, pelos

órgãos do meio ambiente, e também estão perdendo o direito de ir e vir. Ninguém

pode mais pegar um táxi para ir a Montes Claros, a não ser que fiquem esperando

por um dia. Há cidades em que os ônibus da Transnorte e das empresas protegidas

pelo governo passam apenas uma vez, e há cidades que nem ônibus têm. O direito

de ir e vir está coibido no Norte de Minas. Aliás faço um apelo ao Deputado Délio

Malheiros, que sempre foi defensor dos direitos do consumidor, dos direitos das

pessoas, para que assine conosco pela instalação da CPI, para investigarmos esses

absurdos. Quem sabe toda a Bancada do PV faça o mesmo que o Deputado Rômulo

Veneroso, assinando o requerimento. Que toda a Bancada do PV acompanhe isso, e

a bancada do Norte de Minas, que sabe o que está acontecendo lá, faça o mesmo.

Precisamos tomar providências em relação a isso. Não é possível deixar esta

legislatura terminar - aliás, são duas legislaturas seguidas, oito anos nesta Casa -,

sem nenhuma CPI, sem investigar nada. Se um dos princípios do Poder Legislativo é

investigar os atos do Executivo, por que nesta Casa está expressamente proibido

falar de CPI? Que medo é esse? O que há de errado nisso? Por que esse pessoal

não quer deixar que se faça a investigação? Em Brasília, realiza-se CPI por minuto, e

todos os dias apresenta-se um requerimento; mas parece que CPI é uma palavra

proibida nesta Casa. Aliás, proibida também em alguns meios de comunicação de

Minas Gerais. Precisamos de liberdade de expressão, de exercício do mandato

parlamentar, mas, acima de tudo, o governo poderia deixar essa CPI andar. Quem

não deve não teme. Precisamos fazer justiça para com aquela região. Há um confisco

generalizado das propriedades por via de legislação ambiental absurda. Proibir o

direito de ir e vir das pessoas, como acontece com a indústria das multas em relação

aos taxistas do Norte de Minas, é outro absurdo. Precisamos tomar providências.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, farei apenas dois registros.
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Conseguimos acertar, depois de uma longa labuta junto à Copasa - luta que vem

desde a época do Prefeito Armando -, o estabelecimento de novas bases para o

contrato de exploração do serviço de água e esgoto, liberando R$12.700.000,00 para

a cidade de Nanuque. O outro registro diz respeito à solicitação de atenção especial

aos Prefeitos do nosso Estado, especialmente os das regiões mais pobres, porque

haverá um diferencial no novo Programa Somma, anunciado ontem no Palácio,

reduzindo os juros para as cidades que ficam em regiões mais deprimidas, onde o

IDH é menor do que a média do Estado, para 2% mais TJLP. Muitas prefeituras estão

com seus maquinários, seus equipamentos completamente destruídos. É preciso,

então, orientar os Prefeitos para que entrem imediatamente no “site” do BDMG, tendo

em vista que o prazo para inscrição, termo de compromisso e aquisição de

equipamentos termina no dia 30 de outubro. São pouco mais de 30 dias de prazo. É

preciso lembrar aos nossos Prefeitos que conseguimos essa vitória junto ao governo.

O restante do Estado pagará 4% de juros mais TJLP, mas a região dos Vales do

Mucuri, do Jequitinhonha e do São Mateus pagará apenas 2% de juros mais TJLP.

São financiamentos de longo prazo, em até 15 anos. É preciso ressaltar que há um

aspecto altamente positivo: conseguimos que, na aquisição de equipamentos, haja

dilação do prazo para início do pagamento de seis meses. Seria uma carência de seis

meses em benefício dessas cidades, dessas regiões mais pobres do nosso Estado.

Agradeço a oportunidade, Sr. Presidente, e aproveito para cumprimentar o Prefeito

Nide Brito por essa vitória junto à Copasa, que resultou em investimentos de

R$12.700.000,00 para estação de tratamento de esgoto, interceptores, estação de

elevatória, recomposição de toda a rede de água e esgoto, o que é um grande

benefício para a segunda maior cidade do Nordeste mineiro.

O Deputado Carlos Pimenta - Muito obrigado, Sr. Presidente Deputado Weliton

Prado. Farei como V. Exa. faz nesta tribuna, usarei apenas 5 minutos. Gostaria de

dar as boas-vindas ao Dr. Ronaldo João, que é hoje o mais novo Deputado desta

Casa e do nosso partido. Durante sua permanência neste Parlamento durante quatro

anos, tivemos a oportunidade de conhecê-lo bem. É uma pessoa que sempre espelha

o seu trabalho na ética, na responsabilidade. A Assembleia Legislativa de Minas

Gerais sente-se engrandecida com o nosso companheiro Dr. Ronaldo João, que se
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elegeu Vice-Prefeito de Sete Lagoas. É um médico atuante, militante. Com certeza

absoluta, o nosso partido, perdendo um grande Deputado como Sebastião Helvécio,

que teve a experiência de passar por seis mandatos, está sendo substituído à altura

pelo Dr. Ronaldo João. Quero que V. Exa. se sinta abraçado pelo Parlamento. Temos

certeza de que durante o tempo em que for Deputado, V. Exa. fará um grande

trabalho em prol da região de Sete Lagoas e de seus companheiros. Tive

oportunidade de conversar com vários Vereadores dessa cidade, que se mostraram

entusiasmados com a sua vinda para cá. É uma cidade que praticamente nunca ficou

sem representante no Parlamento, desde a época do Cecé, ex-Prefeito. Além de dar-

lhe as boas-vindas, gostaria de dizer-lhe que nosso partido tem atuação baseada na

ética, tem um ideal partidário muito forte e faz uma defesa intransigente do

trabalhador. É um partido que ostenta, com muito orgulho, a bandeira da educação

nesta Casa, e V. Exa., como médico, parlamentar e Vice-Prefeito, certamente estará

engrandecendo este partido. Hoje, a nossa reunião será interrompida, e aproveito os

poucos minutos que me restam para deixar bem claro o contentamento do PDT e dos

parlamentares que o conhecem, assim como dos que não o conhecem, com o seu

retorno a este Parlamento. Sr. Presidente, aproveitando os dois minutos e meio que

me restam, gostaria de falar em nome da população de Cônego Marinho, onde estive,

neste final de semana. Cônego Marinho é uma das últimas fronteiras de Minas Gerais

próxima a Januária, e sua via de acesso já está asfaltada para ser inaugurada no dia

5 de novembro. Estivemos lá com vários Vereadores, o Natalino, do nosso partido, o

PDT, e outros Vereadores que temem que Cônego Marinho, que está prestes a

receber o Proacesso ligando Cônego Marinho a Miravânia, no extremo Norte de

Minas Gerais, quase divisa com Bahia, não tenha isso realizado devido a problemas

ambientais e outros problemas que estão ocorrendo. Então, em nome do parlamento,

queria trazer nossa solidariedade ao povo de Cônego Marinho e aos Vereadores de

Miravânia. Estamos marcando uma audiência pública com o Secretário de Obras e o

Diretor-Geral do DER, com a presença dos parlamentares desses dois Municípios,

para fazermos essa discussão. O Governador Aécio Neves nos garantiu que todos os

Municípios mineiros terão sua via de acesso asfaltada até o ano que vem. É o

Proacesso, um programa fantástico, espetacular, que está devolvendo a cidadania



____________________________________________________________________________
17

principalmente aos Municípios da nossa região do Norte de Minas, e ficaria muito

ruim se apenas um Município, Miravânia, ficasse sem o seu Proacesso. Então, em

nome dos companheiros de Miravânia e Cônego Marinho, quero trazer aqui esse

questionamento. Como nos comprometemos e prometemos, vamos marcar uma

audiência para que na semana que vem, no máximo em duas semanas, possamos

recorrer ao Secretário de Obras e ao Diretor-Geral do DER para garantir o Proacesso

de Miravânia, ligando Cônego Marinho a Miravânia. Muito obrigado. Cumpri à risca o

horário determinado por V. Exa.

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, quero fazer minhas as palavras do

Líder do PDT nesta Casa, Deputado Carlos Pimenta, em relação ao senhor,

Deputado Doutor Ronaldo. À primeira vista o senhor já nos causa uma boa

impressão. Quero crer que Sete Lagoas e toda a região estará bem representada.

Certamente o senhor terá um mandato muito rico nesta Casa. Falo em nome dos

companheiros do PMDB. Sr. Presidente, recentemente estivemos juntos na Rádio

Itatiaia, no programa do jornalista Carlos Viana, falando a respeito da BHTRANS, dos

abusos da BHTRANS, inclusive aquele fato ocorrido aqui na porta da Assembleia,

quando o carro de um deficiente foi rebocado arbitrariamente, covardemente, em ato

praticado por um agente mal preparado e mal informado. Isso porque o Código

Nacional de Trânsito permite que, mesmo estando o carro sobre o reboque, se a

documentação estiver em ordem, tanto a do motorista como a do automóvel, que se

faça descer o carro do reboque. E a BHTRANS cismou de criar uma legislação

paralela para garantir o faturamento dos reboques em Belo Horizonte, não descendo

o carro, uma vez este estava no reboque. Porém, a questão não é essa, Sr.

Presidente. Surpreende-me agora ver na televisão uma carga considerável de

comerciais da BHTRANS, que estão mostrando o resultado de uma pesquisa. Em

nenhum momento aparece a fonte - fiz questão de prestar atenção ao comercial para

ver se identificava qual era a fonte da pesquisa. Não há nenhuma fonte de pesquisa

citada no comercial. E a BHTRANS está bombardeando, na mídia, o usuário e o

motorista de Belo Horizonte com uma informação que, creio, além de duvidosa, tem

tudo para ser mentirosa. Por quê? Primeiro, eles entrevistam pessoas - creio que V.

Exa. já deve ter visto, assim como os que agora nos assistem pela TV Asembleia -
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supostamente paradas no trânsito, com a pergunta: “Você já foi multado este ano

pela BHTRANS?”. “Não; sim; não”. E, ao final, qual é o resultado dessa pesquisa

nada científica, sem embasamento algum, sem respaldo algum? É a informação de

que, em Belo Horizonte, de cada 100 motoristas, só 19 foram multados, o que,

segundo essa pesquisa, representa 6,1%, que já é um índice muito baixo e que eles

querem baixar mais. Primeiro, quem fez a conta do percentual fugiu da escola. Por

quê? Dezenove de 100 é um quinto. Então, são 20% e não 6,1%. Começa por aí.

Então, quem diz que, de 100 motoristas entrevistados, 19 disseram ter sido multados,

isso quer dizer que 20% dos motoristas, na verdade, estão sendo multados em Belo

Horizonte. Agora, a pergunta que faço: onde está a ciência dessa pesquisa? Creio

que ela atende somente à BHTRANS e aos interesses dela, de mostrar e de informar

à população de forma errada, induzindo ao erro, de forma mentirosa, com o resultado

de uma pesquisa que não merece crédito absolutamente nenhum. Ela não merece

crédito, ela não aponta nenhum instituto de pesquisa que tenha produzido esse

resultado, que tenha chegado a esse resultado. Trata-se de uma pesquisa de

conveniência. Portanto, não me convence, e creio que não convence os senhores, os

que agora nos assistem pela TV Assembleia, e não convence ninguém de bom-

senso. Ou, então, que a BHTRANS apresente pesquisa assinada por instituto sério,

que tenha de fato mostrado que o número é exatamente esse. Nós vamos apurar,

vamos buscar a informação verdadeira e vamos trazê-la. Muito obrigado, Sr.

Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, pela ordem, o Deputado Sávio Souza Cruz. Aliás,

Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio - Deputado Weliton Salgado, ou melhor dizendo,

Weliton Prado.

O Sr. Presidente - Peço desculpas ao Deputado pelo equívoco ocorrido.

O Deputado Domingos Sávio - O Deputado Weliton Prado gosta de brincar um

pouquinho, apesar de não combinar com o cargo de Presidente desta Casa. O cargo

de Presidente requer todo esse cuidado. Na verdade, em que pese às diferenças que

temos, tenho respeito por todos os colegas aqui nesta Casa, o que é fundamental. De

modo particular, pelo Deputado Sávio Souza Cruz, embora tenhamos posições
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bastantes distintas. Até quero, inicialmente, referir-me a um trabalho que estamos

fazendo para uma cidade, onde ambos, por coincidência, somos votados: Oliveira.

Considero-a praticamente uma cidade natal. Lá tenho laços familiares, de amizade,

mas, acima de tudo, um compromisso político de longa data. Estamos muito

preocupados com a situação de uma cadeia pública inacabada. Houve uma audiência

pública, cuja realização, aliás, não partiu de iniciativa minha. Porém, antes mesmo

dessa audiência pública, venho trabalhando para que o problema seja resolvido,

porque isso é o que realmente interessa ao povo de Oliveira, até de forma

suprapartidária. Não importa a corrente pública, todos precisam de segurança.

Embora Oliveira seja uma das cidades mais ordeiras - lá o povo é ordeiro e

trabalhador -, uma das referências em educação de Minas Gerais, pois os melhores

indicadores de educação ao longo de muitos anos mostram que Oliveira é destaque

também nessa área e, portanto, não é por acaso que tem um dos menores índices de

violência do Estado, vivemos um momento em que essa ordem corre o risco de sair

do controle. Existe lá uma cadeia que era para estar pronta há mais de dois ou três

anos, em razão de um convênio que o Estado fez com o Município para que este

executasse a obra. No entanto, houve alguns imprevistos, a empresa que estava

fazendo a obra quebrou, e a Prefeitura não conseguiu concluí-la. E hoje, o que

estamos querendo? Que o Estado separe uma coisa da outra, que apure a aplicação

dos recursos, porque recurso público precisa ser fiscalizado com clareza. Estive

reunido não apenas com os Vereadores, mas também com o Prefeito e o Vice-

Prefeito, e todos querem que isso seja apurado com clareza, para que não haja

dúvida quanto à aplicação dos recursos públicos. Por outro lado, desejam que o

governo do Estado assuma a conclusão da obra e faça uma tomada de conta

especial do convênio. Ao fazer isso, pode-se dar por encerrado o convênio - lógico

que tomando as providências de apurar, de fato, se houve ou não qualquer

irregularidade e assumindo as consequências próprias da apuração - e licitar o

restante da obra, uma vez que temos lá quase R$1.000.000,00 aplicados em uma

obra inacabada. E o povo precisa utilizar a cadeia. Estamos, então, fazendo um apelo

para que a obra seja concluída, porque assim teremos mais segurança na cidade de

Oliveira. Comunico também que estarei ainda hoje na cidade de Passa Tempo, onde
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trataremos de questões ambientais. Lá estamos trabalhando e já conseguimos

dinheiro no orçamento para recuperar a Lagoa Grande, que divide Oliveira, Passa

Tempo e Carmópolis. Hoje, discutiremos com os produtores rurais o apoio que

precisamos dar-lhes para que preservem as nascentes de uma forma planejada e

adequada. Não podemos tratar o produtor como bandido; pelo contrário, devemos ser

seus parceiros, para que ele possa, de fato, preservar e recuperar as nascentes. Por

último, informo, neste um minuto e pouco que resta do meu tempo, que felizmente

teremos esta semana - além de uma audiência pública em Divinópolis - um encontro

com a administração municipal, com o representante da Secretaria de Saúde, para

apresentar ao povo de Divinópolis e região o anteprojeto do hospital público, pelo

qual lutei tanto. Graças a Deus, conseguimos assinar o convênio com o Governador,

garantindo R$36.000.000,00 para a construção de um hospital público que atenda

melhor todo o Centro-Oeste mineiro, a fim de superarmos esse momento difícil de

falta de leitos pelo qual passamos, de dificuldades para remover uma pessoa que

está no pronto- socorro e precisa de uma cirurgia ou de uma internação, mas, pela

ausência de leitos, às vezes morre ou corre um risco sério de morrer. Estamos agindo

e, graças a Deus, teremos esta semana a realização de uma audiência, já que o

convênio foi assinado e o dinheiro será depositado na conta da Prefeitura de

Divinópolis, para, em parceria, construir esse grande hospital regional. Muito

obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, dou as boas-vindas ao

companheiro Dr. Ronaldo, com quem tivemos a oportunidade de conviver durante uns

quatro anos nesta Casa. Sabemos de sua luta pela população não apenas de Sete

Lagoas, mas de toda região e de toda Minas Gerais. Seja bem-vindo, companheiro de

partido, Dr. Ronaldo, para esses últimos dois anos de legislatura. Em segundo lugar,

Sr. Presidente, quero parabenizar o Deputado Vanderlei Miranda, que nos trouxe um

assunto sobre o qual falamos há muito tempo. Refiro-me à BHTRANS, às multas

aplicadas em Belo Horizonte. Há muitos anos, venho falando sobre essa reclamação

do povo belo-horizontino. Já tentamos fazer, nesta Casa, uma frente de combate às

multas da BHTRANS, por saber do desrespeito existente. Eles são arbitrários. Nunca

vi autoridade tão grande como nos homens da BHTRANS, nos soldadinhos de



____________________________________________________________________________
21

chumbo, que rodam por toda a Belo Horizonte multando e fazendo suas colocações,

que, acredito, são indevidas. Em terceiro lugar, Sr. Presidente, venho manifestar

nosso protesto, mais uma vez, contra a lei que será votada na Câmara Federal em

relação à legalização dos bingos. Subimos a esta tribuna e fizemos nossas

afirmações. O que ocorrerá com a regulamentação dos bingos será uma maldade

para com o povo brasileiro, para com aquelas pessoas que gostam de jogar seus

bingos. Pior, depois de participar de um programa da TV Assembleia, ficamos

sabendo que cada bingo... Peço ao Ministério Público Estadual, ao Dr. Alceu, ao Dr.

André Ubaldino, o qual nos acompanhou e com quem estou tentando falar há uma

semana - ou mais, há cerca de 15 dias -, com o pessoal do crime organizado, que

façamos um trabalho conjunto, de modo a não deixar que ocorra essa aprovação na

Câmara Federal. Eu acho que o Ministério Público tem de entrar, porque aí serão

legalizadas as máquinas, os bingos. Sr. Presidente, quero lembrar, mais uma vez,

que sou favorável à legalização do jogo no Brasil, mas, da maneira que os bingos

estão, não pode ser. Fiquei surpreso quando vi, pela televisão, que, pelo

levantamento feito, dentro do projeto, cada bingo pagará R$20.000,00 mensalmente

ao Ministério Público. Agora, Deputado Vanderlei Miranda, estou sabendo o porquê

de o Ministério Público não estar falando nada. Não está falando porque o Ministério

Público receberá R$20.000,00 por bingo. Só em Minas Gerais, em Belo Horizonte,

serão legalizados 17 bingos. Serão mais R$340.000,00 para o Ministério Público,

para aquele fundo que ninguém sabe para onde vai nem pra quê. Então estou

sabendo por que estão calados. Gostaria de fazer um apelo ao Ministério Público, ao

crime organizado lá do Ministério Público, que faça seu comentário sobre essa

legalização. Alô, Ministério Público, que está deixando as maquininhas em todos os

bares da periferias de Belo Horizonte, nos botecos, nas padarias. O Ministério Público

não fala mais nada. Cadê os homens do Ministério Público, que foram ferrenhos

contra essas posições? Faço um desafio. Quero ver o Ministério Público trabalhar

comigo contra o projeto da legalização dos bingos. Faço esse apelo às pessoas, aos

homens sérios do Ministério Público, para que possam comungar comigo. Nós, que

fomos Presidente da CPI do Bingo, acompanhamos o que ocorreu e acontecerá pior

depois dessa legalização. Poderia pedir uma verificação, Sr. Presidente. Ficaria muito
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bacana eu pedir uma verificação aqui, agora, mas não o farei. Para finalizar,

utilizando-me desse meu tempo, quero dizer que, acima de tudo, temos de somar

esforços para que consigamos o asfalto de Itabirito a Ouro Branco. Visitarei a Gerdau,

à qual pediremos colaboração e parceria. Caminhões não devem passar pela Estrada

Real. Todavia estão usando essa estrada, que é de poeira, que é de chão, o que

atrapalha o desenvolvimento para a região. Fazemos apelo ao governo do Estado

para que possamos asfaltar o estrada entre Itabirito e Ouro Branco, o que trará

progresso para essas duas cidades, aliviando os trabalhadores que ali estão. Muito

obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - A Presidência parabeniza a cidade de Além Paraíba e

cumprimenta os Deputados que foram homenageados - Carlin Moura, Délio

Malheiros, Braulio Braz e Lafayette de Andrada. A Presidência dá ainda boas-vindas

ao Deputado Doutor Ronaldo. Toda esta Casa conhece seu trabalho na legislatura

passada, e é uma grande satisfação tê-lo aqui novamente. Seja muito benvindo.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta fase, a Mesa passa a receber

proposições.

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

PROJETO DE LEI Nº 3.798/2009

Declara de utilidade pública o Conselho Central São Domingos Sávio do Barreiro -

SSVP, 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 Central São Domingos

Sávio do Barreiro - SSVP, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 29 de setembro de 2009.

Célio Moreira

Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade pública o

Conselho Central São Domingos Sávio do Barreiro - SSVP, associação sem fins

lucrativos que tem por finalidade o trabalho de natureza beneficente, cultural e de
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promoção humana. No desenvolvimento de suas atividades não faz distinção quanto

a raça, cor, sexo, condição social, credo político ou religioso das pessoas assistidas e

observa os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,

economicidade e eficiência.

O Conselho encontra-se em pleno e regular funcionamento há mais de um ano,

sendo sua Diretoria constituída de pessoas idôneas e não remuneradas pelas

funções que exercem, atendendo, dessa forma, os requisitos legais.

Por ser justo, 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 3.799/2009

Autoriza o Estado de Minas Gerais a doar imóvel ao Município de Jacutinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Estado de Minas Gerais autorizado a doar ao Município de Jacutinga

o imóvel matriculado no cartório de registro de imóveis desse Município sob o nº

1.866, constituído de terreno tendo frente com 136m de comprimento, dividindo com

os vendedores; lado esquerdo com 247m, dividindo com os vendedores; fundo com

120m, dividindo com o Rio Eleutério, na margem direita, e 267m na parte que

acompanha o rio, formando o total de 770m de circunferência.

Art. 2º - O imóvel descrito no art. 1º será destinado às áreas de saúde, educação ou

atendimento à criança e adolescente.

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

Sala das Reuniões, 29 de setembro de 2009.

Adalclever Lopes

Justificação: O referido imóvel, situado nas margens do Rio Eleutério, Distrito de

Sapucaí, Município de Jacutinga, vem sendo utilizado sem autorização do Estado

para a exploração comercial de areia, sem nenhum retorno público. Por isso, solicita-

se que seja doado para o Município de Jacutinga, com a finalidade de ser usado

pelas áreas de educação, saúde ou atendimento à criança e adolescente.
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- 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 3.800/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Sertãozinho, com sede

no Município de Pedralva.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do

Sertãozinho, com sede no Município de Pedralva.

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

Sala das Reuniões, 29 de setembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: A Associação do Sertãozinho, com sede no Município de Pedralva, em

pleno funcionamento desde 24/10/99, é uma sociedade civil de direito privado, de

caráter beneficente e finalidade filantrópica, sem fins lucrativos.

A entidade tem como objetivo a prestação de quaisquer serviços que possam

contribuir para o fomento e racionalização das explorações artesanais e manufaturas

caseiras e proporcionar a melhoria no convívio entre as classes mais carentes, pela

integração de seus associados.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição melhores condições para o

desenvolvimento das suas atividades assistenciais, tendo em vista que ela atende os

requisitos constantes na Lei n° 12.972, de 27/7/98.

Esperamos, portanto, contar com o apoio de nossos nobres pares para a aprovação

deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.801/2009

Declara de utilidade pública a Associação da Imprensa do Sul de Minas Gerais,

com sede no Município de Caxambu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação da Imprensa do Sul de
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Minas Gerais, com sede no Município de Caxambu.

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

Sala das Reuniões, 29 de setembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: A Associação da Imprensa do Sul de Minas Gerais, com sede no

Município de Caxambu, em pleno funcionamento desde 31/3/98, é uma sociedade

civil de direito privado, de caráter beneficente e finalidade filantrópica, sem fins

lucrativos.

A entidade tem como objetivo o auxílio das rádios, dos jornais, das redes de

televisão e das revistas, provedora do progresso e do desenvolvimento das cidades

do Sul do Estado.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição melhores condições para o

desenvolvimento das suas atividades assistenciais, tendo em vista que atende aos

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.802/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Pitangueiras, com

sede no Município de Pedralva.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro

Pitangueiras, com sede no Município de Pedralva.

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

Sala das Reuniões, 29 de setembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: A Associação Comunitária do Bairro Pitangueiras, com sede no

Município de Pedralva, fundada em assembleia geral realizada em 12/10/2003 é uma

sociedade civil de direito privado, de caráter beneficente e finalidade filantrópica, sem
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fins lucrativos. A entidade tem como objetivo desenvolver a racionalização das

explorações agropecuárias, artesanais e manufaturas caseiras.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição melhores condições para o

desenvolvimento das suas atividades assistenciais, tendo em vista que atende os

requisitos constantes na Lei n° 12.972, de 27/7/98.

Esperamos, 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, inicso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.803/2009

Altera a Lei nº 7.302, de 21 de julho de 1978, que dispõe sobre a proteção contra a

poluição sonora no Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O inciso II do art. 2º da Lei nº 7.302, de 21 de julho de 1978, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º - (...)

II - independentemente do ruído de fundo, atinjam, no ambiente exterior em que têm

origem, os níveis sonoros indicados na tabela constante no Anexo I desta lei, em

relação à respectiva classificação da área, entre as 22 (vinte e duas) horas e as 7

(sete) horas, se outro horário não for estabelecido na legislação municipal

pertinente.”.

Art. 2º - A Lei nº 7.302, de 1978, passa a vigorar acrescida do seguinte Anexo I:

“Anexo I

* - O quadro contendo as informações contidas no Anexo I foi publicado no “Diário

do Legislativo” de 1º.10.2009.

Art. 3º - O inciso VII do art. 4º da Lei nº 7.302, de 21 de julho de 1978, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º - (...)

VII - de máquinas e equipamentos utilizados em construção, demolições e obras em

geral, no período compreendido entre 7 (sete) e 20 (vinte) horas, salvo aos domingos
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e feriados, quando não serão permitidos.”.

Art. 4º - O art. 5º da Lei nº 7.302, de 1978, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator à multa no valor

de 1.000 (mil) a 5.000 Ufemgs (cinco mil Unidades Fiscais do Estado de Minas

Gerais) graduada de acordo com a gravidade da infração, salvo quando se tratar de

infração a ser punida de acordo com lei federal.”.

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

Sala das Reuniões, 29 de setembro de 2009.

Délio Malheiros

Justificação: Em 1978 os efeitos nocivos da poluição sonora já chamavam a

atenção da sociedade mineira, o que levou o legislador estadual a editar a lei que ora

se pretende alterar, que disciplinava a matéria. Todavia, tal legislação tornou-se

defasada com o passar dos anos. Hoje o que encontramos nos grandes centros é

uma grande propagação de ruídos intensos, lesivos e constantes, que aos poucos

provoca danos irreversíveis ao ser humano e ao meio ambiente. Este projeto visa

conferir caráter de atualidade a esta legislação.

Quanto à competência legislativa, preceitua o art. 24, inciso I, da Constituição

Federal, que é competência da União, dos Estados e do Distrito Federal legislar sobre

o tema. Ademais, o art. 23, inciso VI, da Carta Magna determina que é competência

comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio

ambiente e combater a poluição em todas as suas formas. Portanto, não padece a

proposição de nenhum vício de propositura.

Outro fato a ser destacado é que o art. 5º da citada Lei nº 7.302, de 1978, delega a

atribuição de fixar as penalidades a regulamentos a serem expedidos pelo Poder

Executivo. Trata-se de uma lacuna legislativa, vez que tal tarefa cabe unicamente ao

Poder Legislativo, que possui legitimidade democrática para tanto. Na verdade, o

Poder Executivo deve ater-se aos limites previamente estabelecidos em lei, um dos

pilares do Estado Democrático de Direito. Daí a necessidade de tal alteração.

Dessa forma, o projeto em tela pretende adaptar a Lei nº 7.302, de 1978, à nova

realidade, sendo uma alternativa para corrigir as impropriedades verificadas,

ressaltando-se que tais alterações são atinentes ao ímpeto legislativo estadual.
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- 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 3.804/2009

Declara de utilidade pública a Academia Nevense de Letras, Ciências e Artes, com

sede no Município de Ribeirão das Neves.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Academia Nevense de Letras,

Ciências e Artes, com sede no Município de Ribeirão das Neves.

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

Sala das Reuniões, 29 de setembro de 2009.

Gláucia Brandão

Justificação: A Academia Nevense de Letras, Ciências e Artes, com sede no

Município de Ribeirão das Neves, é entidade de direito privado, sem fins lucrativos e

de caráter cultural e humanístico, que tem como finalidade precípua promover as

ciências humanas, letras, artes e todo saber cultural, científico e artístico.

Com esse propósito, apoia ações educativas de preservação e divulgação do

patrimônio histórico, artístico e cultural de Ribeirão das Neves; edita livros, jornais,

informativos e revistas de cunho cultural, literário, científico e artístico; promove

eventos musicais e outros relacionados às áreas em que atua, bem como exposições

e feiras de arte, livros, fotografias e selos; apoia companhias teatrais e de dança,

corais e bandas; realiza intercâmbio acadêmico-cultural entre os nevenses e

moradores da região; e mantém o Centro Cultural Professor Adauto Junqueira

Rebouças para a Liberdade e a Paz.

Diante da importância das ações realizadas pela Academia Nevense de Letras,

Ciências e Artes, 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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 3.805/2009

Cria a Política Estadual de Prevenção e Combate ao Furto e Roubo de Veículos e
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dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica criada a Política Estadual de Prevenção e Combate ao Furto e Roubo

de Veículos.

Art. 2º - São princípios da Política de que trata esta lei:

I - aprimorar, com a participação efetiva das Polícias Civil e Militar do Estado, o

sistema de prevenção ao furto e roubo de veículos;

II - incentivar a participação da sociedade nas iniciativas voltadas para a prevenção

e denúncia do furto e roubo de veículos, bem como para a informação sobre veículos

furtados ou roubados;

III - viabilizar, junto às companhias seguradoras, a obtenção de informações sobre

veículos sinistrados com perda total;

IV - empreender a modernização e a adequação tecnológica dos equipamentos e

procedimentos empregados nas atividades de prevenção, fiscalização e repressão ao

furto e roubo de veículos e cargas;

V - organizar, operar e manter sistema de informações para uso do sistema de

prevenção ao furto e roubo de veículos.

Art. 3º - São diretrizes da Política de que trata esta lei:

I - aumentar a fiscalização das oficinas de desmanche;

II - realizar convênios com cooperativas de taxistas e companhias de ônibus

visando a que os motoristas auxiliem na fiscalização e localização de veículos

furtados ou roubados;

III - estimular o adquirente de peças usadas de veículos a exigir a nota fiscal do

produto comercializado;

IV - gerar e implementar mecanismos de cooperação entre a União e os Municípios

para o desenvolvimento de ações conjuntas de combate ao furto e roubo de veículos

e cargas, com a participação dos respectivos órgãos de segurança e fazendários.

Art. 4º - São objetivos da Política de que trata esta lei:

I - reduzir drasticamente o furto, o roubo e a receptação de veículos no Estado;

II - combater o crescimento do crime organizado no Estado, com o auxílio, sempre

que possível, de empresas públicas ou privadas na coleta de informações relativas a
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infrações penais e administrativas.

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

Sala das Reuniões, 29 de setembro de 2009.

Ruy Muniz

Justificação: O objetivo deste projeto é aprimorar a atuação das Polícias Civil e

Militar no sistema de prevenção ao furto e roubo de veículos. Vê-se que a nossa

polícia está trabalhando muito, mas é preciso mais. É preciso, de todas as formas,

dar um basta a tais crimes em nosso Estado. Para tanto, é necessária a instituição de

políticas com essa finalidade. Esse é o objetivo da nossa proposta.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares.

- 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 3.806/2009

Declara de utilidade pública a Sociedade Esportiva Guaxupé, com sede no

Município de Guaxupé.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Esportiva Guaxupé, com

sede no Município de Guaxupé.

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

Sala das Reuniões, 29 de setembro 2009.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: A principal finalidade da Sociedade Esportiva Guaxupé consiste em

promover atividades esportivas, sociais, recreativas, culturais e cívicas, bem como em

incentivar o desenvolvimento da educação física em todas as suas modalidades.

A entidade cumpre os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,

razão pela qual solicitamos a aprovação desta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.807/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores da Comunidade de
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Campo Alegre, com sede no Município de Esmeraldas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores da

Comunidade de Campo Alegre, com sede no Município de Esmeraldas.

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

Sala das Reuniões, 29 de setembro de 2009.

Ademir Lucas

Justificação: Fundada em 1997, no Município de Esmeraldas, a entidade sem fins

lucrativos denominada Associação dos Moradores da Comunidade de Campo Alegre

tem como finalidade precípua congregar pessoas interessadas em melhorar as

condições socioeconômicas dos moradores de Campo Alegre.

Visando ao atendimento de seu propósito de melhoria da qualidade de vida de seus

assistidos, realiza atividades para o aprimoramento das técnicas agrícolas; a proteção

da saúde das famílias, da gestante, da criança, do adolescente e do idoso; o combate

à fome, à pobreza e à falta de moradia das famílias carentes; a implantação de

infraestrutura necessária ao bem-estar da população, como escola, posto de saúde e

centro comunitário.

Considerando a importância das ações desenvolvidas pela Associação dos

Moradores da Comunidade de Campo Alegre, 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.

REQUERIMENTOS

Nº 4.663/2009, do Deputado Célio Moreira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Paróquia São Sebastião de Itabirito por seu jubileu de ouro. (-

À Comissão de Cultura.)

Nº 4.664/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Unimed Gerais de Minas por seus 20 anos de atuação na

região Centro-Norte do Estado. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 4.665/2009, do Deputado Eros Biondini, em que solicita seja formulada
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manifestação de aplauso ao atleta Felipe Marinho pela vitória alcançada na 1ª Etapa

Nacional Circuito Loterias Caixa Brasil Paraolímpico, alcançando o recorde mundial

dos 100m medley SM11 cegueira total.

Nº 4.666/2009, do Deputado Eros Biondini, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao atleta Danilo Monteiro pelo recorde brasileiro de 100m

nado costas piscina curta 25m, durante a 1ª Etapa Nacional Circuito Loterias Caixa

Brasil Paraolímpico. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)

Nº 4.667/2009, da Deputada Gláucia Brandão, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Servas pela realização da exposição Cidades com Arte, dos

alunos do programa Valores de Minas, no Palácio das Artes.

Nº 4.668/2009, da Deputada Gláucia Brandão, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Secretaria de Cultura e com o Iepha pela realização da

Jornada Mineira do Patrimônio Cultural. (- Distribuídos à Comissão de Cultura.)

Nº 4.669/2009, do Deputado Ruy Muniz, em que solicita seja encaminhado ao

Presidente da República pedido de providências com vistas a que determine ao

Ministério dos Transportes a realização de estudos para que a Ferrovia

Transcontinental, que ligará o Oceano Atlântico ao Oceano Pacifico, passe por

Carangola. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 4.670/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Presidente da Cemig pedido de informações sobre a morosidade no atendimento e no

restabelecimento do fornecimento de energia elétrica aos cerca de 500 mil

consumidores sem energia na RMBH.

Nº 4.671/2009, da Comissão de Defesa do Consumidor, em que solicita seja

encaminhado ao Promotor de Justiça da Comarca de São Sebastião do Paraíso

pedido de cópia do inquérito civil instaurado para apurar a morosidade no

atendimento ambulatorial e na realização de cirurgias eletivas nesse Município.

Nº 4.672/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de informações sobre a

destinação a ser dada à cadeia pública de Santa Rita do Sapucaí após a reforma.

Nº 4.673/2009, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado ao

Presidente do Conselho Estadual do Patrimônio Cultural, o Secretário de Cultura,
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pedido de informações sobre o andamento do tombamento do túnel da Mantiqueira,

em Passa-Quatro, na região macrorregional integrante do Circuito Terras Altas da

Mantiqueira e do Circuito Turístico Estrada Real.

Nº 4.674/2009, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Cultura e ao Iepha pedido de informações sobre o tombamento de

imóveis, bem como sobre a liberação de recursos de ICMS do patrimônio histórico em

favor dos Municípios de Passa-Quatro e Itanhandu e a possibilidade de audiência

para orientação dos referidos programas. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº 4.675/2009, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado ao

Superintendente Regional do DNIT e Diretor-Geral do DER-MG pedido de

providências para a construção de acostamento nas Rodovias MG-158 e BR-354.

Nº 4.676/2009, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado ao

Prefeito Municipal de Passa-Quatro pedido de providências para melhoria das

estradas vicinais do Município, para garantir o escoamento de produtos e o acesso

aos moradores da zona rural. (- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº 4.677/2009, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Desenvolvimento Social pedido de providências para incluir o Município

de Passa-Quatro em programas sociais, notadamente da terceira idade. (- À

Comissão do Trabalho.)

Nº 4.678/2009, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado ao

Presidente da Câmara Municipal de Passa-Quatro pedido de providências para a

realização de audiência pública visando à elaboração de metas para o orçamento

participativo em todas as áreas de desenvolvimento desse Município. (- À Comissão

de Assuntos Municipais.)

Interrupção dos Trabalhos Ordinários

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

Interno, interrompe os trabalhos ordinários para comemorar o Dia do Oficial de

Justiça.

- A ata dessa solenidade será publicada em outra edição.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos ordinários.
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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, às 9

horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a ordinária também de

amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi

publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DO EVENTO REALIZADO NA 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 24/9/2009

Presidência do Deputado Ruy Muniz e da Deputada Gláucia Brandão

Sumário: Destinação da interrupção dos trabalhos ordinários - 1º Painel:

Composição da Mesa - Registro de presença - Palavras do Sr. Presidente - Palavras

da Sra. Coordenadora - Palavras do Deputado Federal Odair Cunha - Palavras do

Deputado Federal Gilmar Machado - Palavras da Sra. Raquel Elizabeth Santos -

Palavras do Sr. Arlindo Cavalcanti Queiroz - Palavras da Sra. Suely Duque Rodarte -

Leitura de mensagem - 2º Painel: Composição da Mesa - Palavras do Sr. Carlos

Roberto Jamil Cury - Apresentação musical - 3º Painel: Composição da Mesa -

Palavras da Sra. Iedyr Gelape Bambirra - Palavras do Sr. Mozart Neves Ramos -

Palavras da Sra. Feliciana do Vale Saldanha - Palavras da Sra. Edna Gonçalves

Amorim - Palavras do Sr. Flávio dos Santos - Palavras da Sra. Maria Isabel Antunes

Rocha - Esclarecimentos sobre os debates - Debates.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente (Deputado Ruy Muniz) - Destina-se esta parte da reunião à

realização do encontro “Mais dez: o Legislativo e a sociedade construindo juntos o

novo Plano Nacional de Educação”. Este evento é promovido pela Comissão de

Educação e Cultura da Câmara dos Deputados, e a Assembleia Legislativa de Minas

Gerais tem a honra de sediar o encontro da Região Sudeste. Desde já agradecemos

a presença de todos.

1º Painel

Composição da Mesa
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O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa a Exma. Sra. Deputada Federal

Maria do Rosário, Presidente da Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos

Deputados e Coordenadora dos trabalhos; os Exmos. Srs. Deputado Federal Odair

Cunha, 3º-Secretário da Câmara dos Deputados, representando o Presidente da

Câmara dos Deputados, Deputado Federal Michel Temer; Deputado Federal Gilmar

Machado; a Exma. Sra. Raquel Elizabeth Santos, Subsecretária de Estado de

Educação Básica, representando a Secretária de Estado de Educação de Minas

Gerais, Vanessa Guimarães; o Exmo. Sr. Arlindo Cavalcanti Queiroz, Diretor de

Programas da Secretaria Executiva do MEC; a Exma. Sra. Suely Duque Rodarte,

Coordenadora da Conferência Estadual de Educação de Minas Gerais - Coeed-MG -;

e o Exmo. Sr. Carlos Roberto Jamil Cury, Professor de Política Educacional da PUC

Minas e Professor Emérito da UFMG.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra e agradece a presença, em Plenário, das

Exmas. Sras. Maria Lúcia Mendonça, ex-Deputada desta Casa; Profa. Maria

Auxiliadora Machado, representando o Conselho Estadual de Educação; Profa.

Santuza, que representa a Uemg; do Exmo. Sr. Celso Renan Barbosa, Secretário

Adjunto de Educação; das Exmas. Sras. Galdina de Souza Arrais, Coordenadora da

União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação de Minas Gerais; Adriana

Ferreira, Presidente da Associação Nacional dos Universitários do ProUni; dos

Exmos. Srs. Thiago Henrique, Presidente da União Nacional dos Grêmios Estudantis;

Flávio Nascimento, Presidente da União Colegial; da Exma. Sra. Luísa Lafetá,

Presidente da União Colegial dos Estudantes de Minas Gerais. Registramos e

agradecemos também a presença da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras

da Agricultura do Estado de Minas Gerais - Fetaemg -; e da Federação dos

Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura do Estado de São Paulo - Fetaesp.

Palavras do Sr. Presidente

Quero dar, mais uma vez, as boas-vindas a todos que participarão deste importante

encontro, que será a contribuição da Região Sudeste para a elaboração do Plano

Nacional de Educação. Em nome do Presidente Alberto Pinto Coelho, quero dar as

boas-vindas à Deputada Federal Maria do Rosário, Presidente da Comissão de
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Educação, e aos Deputados Odair Cunha e Gilmar Machado. A Assembleia os

recebe de braços abertos. Queremos estar cada vez mais próximos da Câmara dos

Deputados, para colocarmos a educação em Minas e no Brasil como a prioridade

número um, até porque educação é tudo. A educação transforma a vida das pessoas

e tem de ser universalizada. Temos de perseguir a qualidade na educação, o que só

conseguiremos com a valorização dos profissionais do setor. É importante que todos

nós, nos Orçamentos da União, dos Estados e das Prefeituras, destinemos cada vez

mais recursos para o investimento nos profissionais, porque, pagando bem,

atrairemos cada vez melhores cérebros para as escolas, o que certamente implicará

grande avanço na educação. Nesta Assembleia, colegas Deputados e Profa. Raquel,

aqui representado a Profa. Vanessa Guimarães, Profa. Suely e Prof. Jamil Cury,

nosso palestrante maior, estamos trabalhando, desde o início do ano, na construção

do Plano Decenal da Educação para Minas Gerais. Realizamos várias plenárias pelo

interior do Estado e grande plenária nesta Casa, de que participaram as entidades da

sociedade civil, que contribuíram com mais 250 sugestões, que foram selecionadas,

tabuladas e ajustadas à realidade possível, para que esse Plano não seja virtual, mas

prático. Entramos em entendimento com a Secretaria de Educação e, no mais tardar

em outubro, aprovaremos esse Plano Decenal, que dará grande contribuição à

educação em Minas Gerais. Esse Plano certamente segue as diretrizes do Plano

Nacional, construído por vocês. No mais, desejo as boas-vindas a todos, esperando

que realizemos o melhor fórum possível, para que o Sudeste dê sua contribuição para

a educação nacional. Obrigado.

Palavras da Sra. Coordenadora

Prezado Deputado Ruy Muniz, na pessoa de quem agradeço à Assembleia

Legislativa de Minas Gerais este momento de debate que realizamos nesta Casa. É

também um momento em que estamos diante do desafio de legislar sobre a

educação e as tarefas relacionadas ao planejamento e ao novo Plano Nacional de

Educação. Agradeço ao Deputado Ruy Muniz, a todos os Deputados e a todas as

Deputadas Estaduais e, especialmente, à Comissão de Educação desta Casa, pela

acolhida e por nos possibilitar prosseguir na realização desta jornada que a Comissão

de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados empreende também em Minas
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Gerais e que se iniciou na semana passada, no Centro-Oeste, em Cuiabá. Faremos

caminhada por todo o Brasil, mas, se queremos estabelecer um Plano Nacional de

Educação, que seja conhecido pela sociedade brasileira, de modo que ela saiba o

seu valor e produza, com esse instrumento, resultados qualitativamente sempre

melhores para a educação brasileira. Como é direito da nossa população, das

crianças, dos jovens e das pessoas ao longo de toda a sua vida, esse trabalho deve

ser feito com participação social, com olhar popular. Portanto muito obrigado ao

senhor e à Assembleia por dar oportunidade à Comissão de Educação e Cultura da

Câmara de estar com as entidades representadas nesta abertura. Cumprimento o

Deputado Federal Odair Cunha e agradeço-lhe; na sua pessoa, agradeço também à

Mesa diretora da Câmara dos Deputados - Odair Cunha é Deputado por Minas Gerais

e compõe, para muita honra nossa, a Mesa diretora da Câmara dos Deputados.

A terceira Secretaria, pela qual responde o Deputado Odair Cunha, está apoiando a

Comissão de Educação e Cultura para fazermos essa caminhada no Brasil,

debatendo os temas da educação e da cultura. Muito obrigada, Deputado Odair

Cunha. Saiba do nosso apreço pelo seu mandato, pelo trabalho que V. Exa. realiza e

pelo apoio que a Comissão de Educação e Cultura tem recebido. Cumprimento o

Deputado Gilmar Machado, ex-Presidente da Comissão de Educação e Cultura, autor

de matérias importantíssimas. Ontem aprovamos a Proposta de Emenda à

Constituição nº 150, destinada a definir valores mínimos para investimentos na

cultura no Brasil. Aprovamos na comissão especial, entre várias matérias

importantíssimas para a cultura e a educação brasileira, o novo Fies, também de

autoria do Deputado Gilmar Machado, Deputado que produz legislações importantes

para a educação e a cultura brasileira. Ele é da nossa Comissão de Orçamento,

portanto é importantíssimo que esteja conosco para a atuação que devemos ter como

braço da educação brasileira dentro da Comissão de Orçamento da Câmara dos

Deputados. Agradeço a presença da Profa. Raquel Elizabeth Santos, Subsecretária

de Educação Básica. Muito obrigada pela parceria. Agradeço também ao Sr. Arlindo

Cavalcanti Queiroz, Secretário Adjunto do Ministério da Educação, que está conosco

na construção da Conae e que tem o trabalho integrado a este momento que estamos

vivendo. E cumprimento também a Profa. Suely Duque Rodarte, coordenadora da
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Conferência Estadual de Educação de Minas Gerais, que é o nosso vínculo com a

Conae neste Estado. Agradeço-lhe por este momento. É uma honra, como

professora, ter o Prof. Carlos Roberto Jamil Cury compondo a Mesa, pois tem

serviços para a educação brasileira, com ampla contribuição, e é do Conselho

Nacional de Educação. Ele será nosso conferencista sobre o tema do planejamento

em educação. Muito obrigada por sua disposição de debate permanente, seja no

Conselho Nacional de Educação, seja aqui, em Minas Gerais. Também estou na

batalha para que o Prof. Jamil possa ser, entre os membros do Conselho Nacional de

Educação, quem nos acompanhará nos debates da Região Sul, em Porto Alegre, no

Rio Grande do Sul e em outros Estados. Espero que vocês me apoiem para tirá-lo um

pouquinho mais de Minas Gerais, dada a contribuição nacional que ele tem. O convite

é público, para nosso Rio Grande.

Senhoras e senhores, nosso desafio é muito grande, porque não temos, na história

brasileira, dentro da cultura do Estado brasileiro, a prática consolidada e a cultura do

planejamento. Não apenas para a educação, mas nas diferentes áreas. No entanto,

quando observamos o tema da educação, percebemos que, desde os idos da década

de 30 - e o Prof. Jamil certamente trará sua contribuição de análise histórica desse

tema -, temos buscado tratá-lo a partir da questão nacional, da identidade nacional,

das tarefas nacionais e das tarefas do Estado brasileiro. Talvez seja muito recente o

fato de o Estado brasileiro estar recuperando suas funções e assumindo plenamente

sua responsabilidade. Deputados Odair Cunha e Gilmar Machado, não há duas

semanas que a Câmara dos Deputados votou, em 1º turno, e aprovou o fim da

Desvinculação de Receitas da União - DRU. Com a votação da emenda

constitucional que põe um ponto final na DRU, teremos de volta o princípio

constitucional, aplicado fortemente agora, de estabelecer os 18% constitucionais para

a educação brasileira. Além disso, a mesma emenda constitucional consolidou que a

educação brasileira não será mais obrigatória unicamente dos 6 - que é recente - aos

14 anos de idade. Com essa PEC, votada em 2º turno, votada no Senado,

sancionada pelo Presidente da República e transformada em lei dentro da

Constituição e emenda constitucional em pleno vigor, teremos a obrigatoriedade da

educação brasileira dos 4 aos 17 anos, abarcando parte da educação infantil e,
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integralmente, o ensino médio, o que é um grande desafio para todos nós. Essa

emenda constitucional recentemente votada diz respeito diretamente ao debate do

Plano Nacional de Educação - PNE - que estamos fazendo hoje, porque nela ficou

estabelecido que o próximo PNE determinará um vínculo entre o PIB e aquilo que

será investido do Orçamento da União para a educação, sonho de tantos educadores,

letra da lei escrita no PNE de 2001 e vetada pelo Presidente Fernando Henrique

Cardoso, sem que o veto viesse a ser derrubado. Posteriormente, essa questão não

se manteve vigente no PNE em vigor desde 2001, no Brasil. O desafio é muito

grande. Diria que já estamos tratando do novo PNE nos nossos debates na

Conferência Nacional de Educação - Conae -, quando pensamos no sistema nacional

de educação e votamos essa emenda constitucional que irá a 2º turno na próxima

terça-feira, no Plenário da Câmara dos Deputados.

Portanto, na minha participação nesta abertura, quero dizer que a Comissão de

Educação e Cultura da Câmara decidiu cumprir um tanto mais próximo o seu papel:

debater com a sociedade o que deve ser o novo PNE. Ainda que venha a ter origem

na Conae e no Executivo, ele passará pela Câmara, pelo Senado, estará no Plenário

da Comissão de Educação e no Plenário da Câmara dos Deputados e do Senado

Federal, para votação no próximo ano, para que entre em vigor, em 2011, com o valor

decenal, portanto, até 2020, fazendo uma mudança significativa na vida dos

brasileiros e brasileiras. Nesse sentido nos aproximaremos do povo brasileiro. O

trabalho do Parlamento é a nossa tarefa. Deputado Ruy Muniz, não poderíamos fazer

cumprir essa tarefa sem parceiros, sem o CNE, que elaborou diretrizes e indicações

para as futuras diretrizes. Os senhores e as senhoras que participam deste seminário

receberam, na pasta deste evento, um documento assinado e aprovado pelo CNE.

Destaco que, por portaria, o CNE elaborou indicações para este debate, que foram

também agregadas ao debate que a Conae está desenvolvendo. Essas diretrizes

unem todos os cantos do Brasil, especialmente os 10 pontos que o Conselho está

nos orientando a debater. Mas este seminário pode indicar outras questões, porque é

um ponto de partida, não de chegada, como muito bem o encontro e o documento do

CNE também nos orientam. Ou seja, a partir desse ponto de partida do CNE,

debateremos neste momento e em todos os momentos, e orientaremos o nosso
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trabalho parlamentar com a sociedade, que, além do CNE, também é nossa parceira.

Mais de 40 entidades da sociedade civil, entre elas a Undime, a Contag, o MST, a

Contee, a CNTE e muitas outras inscrições que estaremos citando, muitas delas

conosco neste momento - todas serão registradas ao longo deste encontro -, são

parceiras na elaboração deste trabalho. Na última semana, recebemos as mais

diversas pessoas em torno do tema da educação. É a educação do campo que

levanta a mão e diz: “Olha, não nos enxergamos no atual plano”. É a educação

profissional e tecnológica que diz: “Queremos perceber como estaremos”. É a

educação nas comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas. É o tema das

mulheres nas questões de gênero, nos temas transversais da igualdade, da

diversidade e do enfrentamento das desigualdades regionais do Brasil. Tudo isso

passa pela educação e por nós. Se passa pela educação, tem de ser feito com

participação e democracia. Esse é o pressuposto que nos une. Obrigada a todos e a

todas que nos possibilitam realizar esse encontro que, com entusiasmo, faremos, no

intuito de ouvirmos os membros desta Mesa, Deputado Ruy Muniz, e a conferência

do Prof. Jamil Cury. Além disso, de nos orientar em direção ao debate da educação

superior e básica e depois nos grupos de trabalho, formulando as nossas posições.

Muito obrigada a Minas Gerais, que também representa todo o Brasil neste debate.

Obrigada.

Palavras do Deputado Federal Odair Cunha

Na pessoa do Sr. Presidente, Deputado Ruy Muniz, da Deputada Maria do Rosário

e do Deputado Gilmar Machado, quero cumprimentar todos os componentes da

Mesa, senhores e senhoras aqui presentes. Deputada Maria do Rosário, apenas para

um registro, até porque entendo também que nós, da Câmara dos Deputados,

estamos aqui hoje mais para ouvir do que para falar, vejo que esse é um papel

central do Parlamento brasileiro, na medida em que o Congresso Nacional, a Câmara

dos Deputados e a Comissão de Educação e Cultura vão às regiões do Brasil para

discutir a elaboração do Plano Nacional. Com isso, Deputada Maria do Rosário, não

poderia haver da nossa parte outra postura senão apoiar as iniciativas da Comissão

de Educação e ajudá-la a realizar essas audiências em parceria com as Assembleias

Legislativas. Digo sempre que a qualidade do nosso mandato depende da qualidade
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do nosso ouvido. Com essa iniciativa, precisamos criar esse espaço de ouvir, debater

e compreender bem os desafios da educação brasileira a partir da realidade dos

Estados. Muitas vezes as manifestações ocorrem na Esplanada dos Ministérios.

Todavia, nem sequer temos oportunidade de saber que ocorreu alguma manifestação

na porta do Congresso Nacional. É fundamental que a Câmara dos Deputados crie

canais institucionais de participação direta da sociedade naquilo que votamos na

Câmara. Isso é importante porque, obviamente, os parlamentares estão presentes

nos seus Estados e nas suas regiões. Todavia, quando vem aqui, a Comissão de

Educação e Cultura cria institucionalmente um espaço de participação, e avançamos

nesse sentido para a democracia participativa. Isso é importante para nós. Quero

apenas agradecer e, mais uma vez, dizer que a Mesa da Câmara dos Deputados

estará sempre ao lado de boas iniciativas como esta. Parabenizo a Deputada Maria

do Rosário e todos os que aqui vieram para participar deste debate.

Palavras do Deputado Federal Gilmar Machado

Boa-tarde a todos e a todas. Na pessoa do Sr. Presidente, Deputado Ruy Muniz,

que também é um educador - aliás, para nós isso é uma alegria muito grande -,

cumprimentar a todos os Deputados e as Deputadas desta Casa, que também foi e

continua sendo a minha Casa, pois tive oportunidade de ser Deputado Estadual por

oito anos. Então, é sempre bom retornar a esta Casa. Além disso, cumprimento a

Deputada Maria do Rosário pelo importante trabalho da Comissão de Educação e

Cultura da Câmara dos Deputados. Parabéns pela disposição e pelo empenho de

vocês nesse trabalho, com o apoio da Mesa diretora, na pessoa do Deputado Odair

Cunha, nosso conterrâneo, por quem temos carinho especial e que apoia a

educação, as manifestações e os trabalhos de participação popular realizados pela

Câmara.

Hoje, pela manhã, na Assembleia de Minas, iniciamos o debate do Orçamento da

União, que começou em 2005, em 2006. Primeiramente o realizamos em cada região

do País e, neste ano, teremos debate nos 26 Estados e no Distrito Federal, a

começar em Minas Gerais. Assim esta Casa abriu suas portas para que ouvíssemos

aqui os anseios do povo mineiro para o Orçamento da União. Apesar de Minas ter

emprestado o Deputado Geraldo Magela para Brasília neste ano, temos a
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oportunidade ter esse mineiro de Patos de Minas como relator-geral do Orçamento da

União. Pela primeira vez, o Orçamento da União tem 1 relator-geral e 10 sub-

relatores; entre eles, 3 são mineiros: os Deputados Márcio França, Miguel Correa e

Antônio Andrade. Assim esperamos ouvir bastante aqui, para depois darmos nossa

contribuição à área orçamentária, principalmente para que a área da educação seja

bem contemplada. Como o Deputado Odair disse, viemos a esta Casa mais para

ouvi-los do que para falar. Na parte da manhã, falou-se da questão orçamentária,

agora ouviremos o que será colocado em pauta, a fim de construirmos o nosso

segundo Plano Nacional de Educação. Ontem, na Presidência da Deputada Maria do

Rosário, aprovamos a realização do primeiro Plano Nacional de Cultura, que até

então não tínhamos. Na verdade, conseguimos aprovar na Câmara dos Deputados, e

ainda irá para o Senado Federal. Imaginem a possibilidade de a cultura ter plano

nacional, já que estamos trabalhando o nosso segundo Plano de Educação. Isso faz

parte da luta, do movimento e realmente demonstra o empenho da educação. Por

isso conseguimos dar saltos. Aproveito a oportunidade para saudar e cumprimentar o

Ministério da Educação na pessoa do Ministro Fernando Haddad, que tem feito

grande trabalho por este país. O secretário executivo Henrique Pains tem sido

guerreiro na coordenação de todo esse processo; todos os secretários de ensino

superior, de educação básica, de todas as áreas do MEC estão envolvidos, e, ao

mesmo tempo, a Secretaria e todas as secretarias municipais. É exatamente por meio

desse trabalho coletivo que melhoraremos. Espero também, com o esforço da

Comissão de Educação - a Deputada Maria do Rosário esteve ali presente, em cima -

, que o Supremo Tribunal Federal vote ainda neste ano e delibere que, a partir de

1º/1/2010, o novo piso salarial nacional da educação seja pago em todos os Estados

e os Municípios deste país. Se Deus quiser, conseguiremos isso sem confusão, pois

precisamos resgatar a valorização do profissional, a qual começa com esse piso. Por

isso esperamos que o STF conclua logo a votação que tem de fazer - a Câmara dos

Deputados e o Senado Federal já fizeram sua parte -, para que possamos ter o início

do resgate da valorização dos profissionais da educação. Muito obrigado e bom

trabalho a todos.

O Sr. Presidente - Agradeço a fala do Deputado Gilmar Machado e aproveito para
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elogiar o trabalho que vem desenvolvendo. As iniciativas da Câmara dos Deputados

tornam a política cada vez mais próxima do povo. É com participação que as políticas

públicas têm de acontecer, pois a democracia representativa tem seu lugar, mas

precisamos da participação das pessoas.

Palavras da Sra. Raquel Elizabeth Santos

Boa-tarde! Em nome do Deputado Ruy Muniz, cumprimento a Mesa, a Comissão de

Educação da Assembleia Legislativa e demais presentes. Representar a Profa.

Vanessa não é fácil, mas estou aqui com a incumbência de mostrar e demonstrar que

a Secretaria de Educação se faz presente nessa ação. Acredito que a Assembleia

Legislativa é o espaço ideal para discutirmos o Plano Nacional de Educação. Desde o

ano passado, realizamos aqui várias discussões sobre o nosso Plano Estadual de

Educação, e já estamos quase nos momentos finais. Acredito que, para o Plano

Nacional de Educação, esta Casa é o espaço ideal, assim como a Comissão de

Educação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que é nossa parceira.

Agradeço a presença da Deputada Maria do Rosário, que escolheu esta Casa para

discutirmos o Plano Nacional de Educação. Estou na área da educação há bastante

tempo, essa é a minha carreira, e acredito que a educação tem mostrado e

demonstrado como se discutem democraticamente determinados pontos e ações. A

educação não é responsabilidade de apenas um segmento, mas de todos. Trata-se

de uma discussão que tem de ser feita democraticamente. Agradeço a participação

de todos que aqui estão e a oportunidade de nos fazermos presentes nos trabalhos

da discussão do Plano Nacional de Educação. Muito obrigada; e boa-tarde a todos.

Palavras do Sr. Arlindo Cavalcanti Queiroz

Boa-tarde a todos e a todas. Gostaria de saudar a Mesa e de parabenizar o

trabalho desenvolvido pela Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos

Deputados, a Deputada e professora Maria do Rosário. Este é um momento e um

trabalho histórico, Maria do Rosário, que está sendo desenvolvido por você. Já

realizamos o primeiro PNE e iniciamos a discussão do segundo. Penso que foi muito

oportuna a escolha desse tema. Parabenizo a Deputada e o Conselho Nacional de

Educação. A Sra. Clélia Brandão não está presente hoje, mas, antes de ser

Presidente desse Conselho, já era parceira na discussão do PNE com a SEB e hoje
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está desenvolvendo esse trabalho. Gostaria também de cumprimentar o Deputado

Federal Odair Cunha - aqui representando a Presidência da Câmara dos Deputados -

, que está de parabéns pelo trabalho que vem desenvolvendo de forma articulada

com o Legislativo; aliás, com dois eventos hoje. Acredito que se trata da chamada

colaboração federativa, que acontece também no âmbito do Legislativo. É muito bom

registrar isso, porque falamos muito em colaboração no âmbito do Executivo. No

âmbito do legislativo, esse registro é fundamental. Esta Casa também está de

parabéns. Gostaria ainda de parabenizar o Deputado Estadual Ruy Muniz, Presidente

da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa, que

sedia este evento. Certamente a tradição libertária dos mineiros é que faz com que se

realizem aqui tantos acontecimentos, como o primeiro encontro da discussão do

Orçamento. Essa é uma escolha de Minas Gerais. Sou pernambucano e tenho

sangue libertário. Sei que dá para identificar perfeitamente como eclodem aqui, em

Minas Gerais, esses acontecimentos. O Estado está de parabéns.

Estendo cumprimentos à Suely Duque, coordenadora da Conferência Estadual de

Educação de Minas Gerais, que vem fazendo um extraordinário trabalho; e ao

Deputado Federal Gilmar Machado, Líder do Governo. Cheguei um pouco cedo e,

como tenho grande admiração por esse Deputado, fui assistir a sua participação no

seminário do Orçamento. Agora ele está aqui. O Gilmar ajuda muito a educação.

Lembro-me de que, quando precisei aproximar a universidade do Ministério da

Educação, ele foi um grande parceiro. A Presidente da Andifes era aqui de Minas, e

ele fez essa ponte. Parabenizo esse Deputado, as demais autoridades, os Deputados

Estaduais.

Registro a presença da Edna Gonçalves, Presidente da Undime; da Galdina Arrais,

coordenadora da Uncme; da Maria Auxiliadora, do Conselho Estadual de Educação;

da Iedyr Bambirra, Presidente da Confenapa; e dos representantes dos trabalhadores

da educação, das universidades, dos povos indígenas, do movimento negro, do

campo, do LGBT, das pessoas com deficiência. Temos aqui, hoje, essa diversidade.

Gostaria de deixar um afetuoso abraço do Secretário Executivo Adjunto, Dr.

Francisco das Chagas, que está em reunião com o Ministro, exatamente discutindo a

pauta do Plano Nacional de Educação - PNE. Sou Diretor de Programas, sou da



____________________________________________________________________________
45

comissão organizadora nacional da Conae, sendo que o Coordenador-Geral é o

Chagas. Portanto, cumpre-me representar, nesta audiência pública, o Ministério da

Educação, por solicitação do Secretário.

O MEC está atento a essa discussão, e o Ministro designou o Prof. Francisco das

Chagas para coordenar não somente a organização da Conferência Nacional da

Educação, a primeira com a participação de todos os Poderes, atuando de forma

articulada - o Executivo, o Legislativo e o Judiciário -, dos Estados, dos Municípios, do

Distrito Federal, além de toda a sociedade civil. Essa é a primeira conferência que vai

da educação infantil à pós-graduação, que abrange todas as etapas, níveis e

modalidades de ensino. Além de coordenar institucionalmente a comissão nacional, o

Prof. Chagas tem a incumbência de encaminhar os processos de avaliação e

elaboração do PNE no âmbito do Executivo. Estou com ele, ajudando-o nessa tarefa.

Por ter a conferência estabelecido como tema central o Sistema Nacional Articulado

da Educação e o PNE, sabemos que, a partir de janeiro de 2011, teremos um novo

PNE, ou seja, encerra-se a vigência do primeiro PNE, e começa a vigorar o outro. A

Deputada falou sobre a cultura do planejamento do Estado, que deve ser feito a longo

prazo, que deve ultrapassar governos, que deve estabelecer metas. O próximo PNE é

feito numa época extremamente positiva, porque esse é um momento em que o Brasil

avança nas políticas de educação, com a abordagem sistêmica, com a visão de

planejamento articulado, com a reforma universitária, com a expansão da rede federal

tecnológica, enfim, com todo o trabalho que tem sido desenvolvido pelo Ministro

Fernando Haddad.

Mas isso é também muito importante porque o Brasil marca presença internacional.

O Brasil hoje discute questões como tecnologia bélica, biocombustíveis e

aproveitamento de recursos do pré-sal, destinando-os exatamente ao resgate de

dívidas sociais, como menciona o Presidente Lula. E discutir isso, em um momento

em que o Presidente define a educação como prioridade, com os recursos do pré-sal,

significa discutir 10 anos para a educação, havendo muitas possibilidades. Agora,

como a Deputada mencionou, com a emenda constitucional, teremos não só planos

plurianuais, mas também planos decenais da educação, mediante a vinculação das

metas a um percentual do PIB. A conferência e o plano nacional é que vão decidir
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qual é esse percentual. Assim, o Presidente, como já aconteceu, não poderá mais

vetar isso. É um momento extremamente oportuno.

Portanto, senhores e senhoras, o resultado desta audiência será objeto de estudo e

deliberação por parte da Conferência Estadual de Educação. Por isso, ajustamos o

calendário nessa articulação entre a comissão organizadora nacional, o Ministério da

Educação, a Comissão de Educação e o Conselho Nacional de Educação, de tal

sorte que, do dia 9 ao dia 13 de novembro, teremos a conferência estadual. Como

teremos propostas aprovadas na conferência estadual, certamente esse elementos,

esses subsídios, serão considerados para que possamos agregá-los ao documento

que vai à conferência nacional, em que o plano nacional é discutido. Temos seis

eixos que congregam metas, perspectivas e diretrizes do PNE e agora mais um

capítulo, definindo, claramente, o PNE 2011-2020. Portanto, sairemos da conferência

com uma proposta da sociedade brasileira. Sendo assim, o Congresso Nacional e o

Poder Executivo esboçarão um projeto de lei de forma participativa, para que

possamos aprovar o novo PNE e iniciar sua implantação. Não existe Sistema

Nacional de Educação sem Plano Nacional de Educação. Não basta finalidade, não

basta estrutura, não basta definir competências, atribuições; é preciso estabelecer

ritmos e prazos, com metas claras e precisas para orquestrar a mudança da

educação de que precisamos: a educação republicana. República laica; direito de

todos.

O Plano Nacional de Educação, no nosso entendimento, é uma forma de expressão

do regime de colaboração e de cooperação entre os entes da Federação e o sistema

de ensino. Logo, não há como construir um Plano Nacional de Educação sem esse

ambiente de colaboração interfederativo e de convivência harmônica dos Poderes. Na

vigência do Estado Democrático de Direito, não há como pensar também a

elaboração de um plano de Estado e de um plano de educação sem a participação da

sociedade civil. Esse é um elemento fundente da nossa Constituição: “Todo poder

emana do povo e em seu nome será exercido, de forma direta e através de seu

representante”. É isso o que estamos fazendo hoje, de forma brilhante, no âmbito da

democracia representativa: abrindo espaço para uma audiência pública que expressa

um momento da democracia participativa. Nós, do Ministério da Educação,
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assumimos o compromisso de estarmos engajados na elaboração de um Plano

Nacional de Educação fecundo, participativo, democrático, comprometido com o

direito de todos e de cada um à educação. Desejamos um bom debate e excelentes

resultados. Um grande abraço a todos e parabéns aos organizadores deste evento.

Palavras da Sra. Suely Duque Rodarte

Boa-tarde a todas e todos. Cumprimento a Mesa na pessoa do Presidente,

Deputado Ruy Muniz. Aproveito para cumprimentar todos aqueles que aqui

represento, que são 23, entre entidades, associações que representam Minas Gerais

nesse trabalho árduo da Coeed-MG, para chegarmos a um Plano Nacional de

Educação eficiente. Quero parabenizar a Deputada Maria do Rosário; há muito tempo

encontramo-nos em todos os momentos em que se discute a educação. Estamos

trabalhando há um bom tempo - e como deu trabalho o Fundeb - e hoje estamos aqui.

A DRU parecia uma novela sem final feliz, e tudo já está acontecendo.

Quero aproveitar e cumprimentar, na pessoa da nossa querida Raquel, a Profa.

Vanessa, parceira desta Comissão. Quero agradecer muito a Gerência de Projetos

Institucionais, na pessoa do Hugo - creio que a educação vai acabar deixando o Hugo

de cabelos brancos, caso os cabelos dele ainda não estejam brancos. Cumprimento

também a Presidente da Undime-MG, Profa. Edna, que tem todo o meu respeito e

admiração pelo trabalho que hoje faz à frente desse órgão.

Ouvindo a Mesa, já nos sentimos contemplados por muito na fala, principalmente

por perceber que agora a educação incomoda, a educação cutuca. Quando

atribuímos à educação praticamente toda a responsabilidade por construir um país

sustentável econômica e socialmente, sem desigualdades, passamos tantas

atribuições para a educação que, de repente, se o Legislativo e a nossa Câmara não

se unem a nós, vamos ficar órfãos, porque são eles os nossos representantes junto

às maiores instituições para garantir o que preza a Constituição, o que preza a LDB, o

que preza o PNE.

Educação é direito: é direito de todos, é direito subjetivo. Ao longo dos anos, temos

conseguido avanços até econômicos. O Brasil está na dianteira - a crise está aí, e

nem chegou uma crise para nós. Porém, vivenciamos uma crise permanente e

contínua chamada crise da educação. Essa crise tem-nos incomodado, da juventude
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até agora, na maturidade.

Não adianta falar bonito sobre a educação. Educação é atuar no campo; é impedir

que continuemos com 114 milhões de analfabetos; é permitir que nossos professores,

que são válvulas de todo esse desenvolvimento social, cultural que prevemos,

tenham o direito, o dever de sentir-se cidadãos dentro da sociedade. Aquele que não

é reconhecido dignamente fica à margem da sociedade. Desculpem-me, mas até hoje

há muita gente que tem vergonha de dizer “sou professor”, porque dizer isso significa

estar relegado a um salário ínfimo, a desacatos e, hoje, até mesmo à falta de

segurança. Então, compete-nos, nesse momento, pararmos e pensarmos com

maturidade, como os outros países têm feito. Se a educação é primordial, se ela é

responsabilidade do Estado e da família, todos somos corresponsáveis por ela, e daí

a beleza, Deputada, de muitos - como eu e muitos participantes da comissão que

aqui estão - andarmos por 46 Municípios, cada um deles congregando cerca de 300

participantes. Ao todo, conversamos - está tudo registrado e assinado - com 5.490

pessoas, seguramente por meio do trabalho das entidades, da Comissão de

Educação, da Comissão da Coeed-MG. Gostei da fala do Deputado Odair, que diz

que o ouvir depende da qualidade dos nossos ouvidos. E como ouvimos, Deputado!

Ouvimos dos pais a necessidade, a vontade e a crença de que, por meio da

educação, os filhos terão outro futuro. Ouvimos dos educadores a vontade de vencer

juntos, mas a necessidade de apoio. Ouvimos de toda a sociedade que ninguém está

inerte, está fora do processo, mas a oportunidade democrática agora surgiu.

Democraticamente, conversamos com essas pessoas, organizamo-nos, fizemos as

visitas, e 853 Municípios, graças a Deus e à coragem desta Comissão, foram

contemplados, sentaram e conversaram para discutir a educação. Então, é nesse

trabalho democrático, participativo e de corresponsabilidade que acordamos o nosso

País para a coisa mais importante que se faz cumprir em todos os lugares. É

necessário um regime de colaboração realmente articulado entre União, Estados e

Municípios. Não podemos andar capengas mais. Esperamos que este Plano Nacional

seja o elo, pois por onde todos trabalharem dentro de um objetivo comum, será

garantido ao País sua sustentabilidade. Não me levem para a palavra “financeira”; ela

será a consequência. Buscamos cidadania, pessoas com direitos, pessoas podendo
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conversar de igual para igual. Então, não podemos mais conviver com a nossa

sociedade, e por meio da Coeed é que temos condição de garantir um plano nacional

coeso e digno para a cidadania brasileira. Muito obrigada.

Leitura de Mensagem

O Sr. Presidente - Gostaria de registrar uma correspondência do Prefeito de Belo

Horizonte, Márcio Lacerda: (- Lê:)

“Prezada Deputada Maria do Rosário, com satisfação, recebi o convite para

participar do encontro regional da Região Sudeste para discutir o novo Plano

Nacional de Educação. Lamentavelmente, não poderei comparecer. Dessa forma,

envio meus cumprimentos pela iniciativa, acompanhados de votos de êxito ao evento.

Nesta oportunidade, informo que serei representado pelo Secretário Municipal

Adjunto de Educação, Afonso Celso Renan Barbosa. Márcio Lacerda. Vinte e quatro

de setembro de 2009”.

2º Painel

Composição da Mesa

A Sra. Coordenadora - Convido a tomar assento à Mesa para o 2º Painel os Exmos.

Srs. Deputado Federal Odair Cunha e Carlos Roberto Jamil Cury. Senhores e

senhoras, agradeço, mais uma vez, ao Deputado Ruy Muniz a oportunidade de esta

Assembleia Legislativa receber a Comissão de Educação e Cultura da Câmara.

Recebemos também aqui o “Jornal Mural”, da Conae. Fica registrada a importância

da integração desses dois processos, que têm o mesmo objetivo, a participação

social na elaboração das diretrizes da educação brasileira. Fortaleceremos a etapa

estadual da Conae. Tomaremos o seguinte caminho: teremos agora a conferência do

Prof. Jamil e, em seguida, abriremos dois painéis, um sobre a educação superior e

um sobre a educação básica. Os dois ocorrerão neste Plenário. Modificarenos um

pouco a estrutura inicial para que todos que estão conosco participem da escuta - a

palavra utilizada foi ouvir -, como disse nosso Deputado Odair Cunha, nas duas

temáticas, ou seja, na etapa da educação básica e na da educação superior. Estes

momentos são destinados em grande parte às entidades, aos representantes das

sociedades. Teremos a participação da CUT, do Contag e das Andifes, além do

debate das pessoas que compõem este Plenário com as contribuições que nos
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trarão. Amanhã faremos os grupos de trabalhos. O que fizemos em Cuiabá, Prof.

Jamil, queremos fazer em todo o Brasil. Ao final dos grupos de trabalho, aprovaremos

cartas sobre temas, as quais serão entregues a Conae. Esse encontro terá

prosseguimento na etapa estadual da Conae. As propostas serão encaminhadas à

etapa nacional. Ao mesmo tempo, serão compiladas todas as contribuições, que

ficarão registradas na Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados,

para, posteriormente, num processo de votação da matéria, de elaboração do PNE,

esse material ficar disponível para consulta dos relatores, dos parlamentares que, no

próximo ano, debaterão o tema, para referências. Todos saberão o que as entidades

e a sociedade disseram na Conae e que já apresentaram seus documentos nos

próprios seminários da Câmara dos Deputados. Os processos, que são

convergentes, orientarão nossos trabalhos. Prof. Jamil, a quem passarei a palavra

para sua conferência, como já disse, para nós é uma honra poder contar com seus

estudos e com seus trabalhos pela educação brasileira. A grande questão é como

fazermos planejamento em educação, um plano nacional de educação - meu caro

Mozart, que, em seguida, estará conosco na Mesa -, como política de Estado, como

responsabilidade do Estado brasileiro, e como termos um plano, cujos objetivos e

metas sejam conhecidos pela sociedade, apropriados por ela, de forma que,

aprovados, eles não caiam no esquecimento, mas possam ser instrumento de

trabalho a ser desdobrado nos planos estaduais e municipais. Hoje se observa uma

grande falha: a grande maioria dos Municípios brasileiros não conta com planos

municipais, assim como a grande maioria dos Estados também não conta com planos

estaduais. Foi aprovado o plano e a lei entrou em vigor em 2001, trazendo muitos

avanços, como o piso salarial nacional, as novas perspectivas de ampliação do

ensino médio, a expansão do sistema federal de ensino, os institutos federais de

educação e as Capes com a formação de professores. Foram muitas as medidas

tomadas ao longo do período, mas a referência dessas medidas também não foi o

plano nacional. Nunca houve uma referência tão clara. Queremos um plano para

valer. Como podemos fazer isso? Essa é uma das questões expostas aqui. Quero

ainda registrar a presença do Sindicato dos Trabalhadores da Universidade Federal

do Rio de Janeiro, do Sindicato dos Trabalhadores da Universidade de Minas Gerais
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e da Federação do Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Brasileiras. Muito

obrigada pela presença de todos aqui.

Palavras do Sr. Carlos Roberto Jamil Cury

Boa-tarde. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a Deputada Federal Maria

do Rosário, da Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados; o

Deputado Ruy Muniz, neste momento grande anfitrião deste encontro na nossa

Assembleia Legislativa; e do Deputado Odair Cunha, nosso Deputado também em

nível federal. Gostaria ainda de dizer da nossa satisfação de estar aqui de novo,

neste momento, para refletirmos um pouco sobre a construção de um novo Plano

Nacional de Educação.

Não poderia ser mais feliz da parte da Deputada Maria do Rosário e da Comissão

de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados, da Câmara Federal, a escolha de

Minas Gerais para o encontro regional Sudeste “Mais dez: o Legislativo e a sociedade

construindo juntos o novo Plano Nacional de Educação”. Não poderia ter lugar mais

adequado que a nossa Assembleia Legislativa, pois Minas, pela sua geografia, é a

unidade do País mais federativa pelas suas divisas, pelo berço do Rio São Francisco

e pela vocação libertária ecoada desde a Inconfidência, em que um projeto de

educação já se esboçava naquele momento. Esse evento, no momento em que se

quer debruçar sobre um novo Plano Nacional de Educação, traz consigo uma

esperança e um alerta. Uma esperança: o Parlamento brasileiro, por meio da

Comissão de Educação da Câmara Federal, e creio que também com o apoio da

Comissão de Educação do Senado Federal, convoca a sociedade civil para que esta

dê a sua contribuição, como destinatária maior que é do plano de sua construção,

envolvendo aí todas as representações de profissionais, de pais, de trabalhadores da

educação e, sobretudo, de docentes da área da educação. Mas é, ao mesmo tempo,

um evento que tem a sua articulação com o Executivo, que está nos propondo - já

agendada para o ano que vem - uma grande conferência nacional de educação. E

certamente ela terá, entre muitos dos seus assuntos, o do Plano Nacional de

Educação. A sociedade civil somos nós, aqui representados por todas essas

categorias e pelas formas de representatividade das mesmas. Portanto, há uma

espécie de pacto silencioso - ainda que silencioso -, de um acordo entre o Executivo,
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nas suas mais diferentes versões federativas, os Legislativos, nas suas mais

diferentes versões federativas, e a sociedade civil, para a ideia de que “dessa vez

vamos”. Mas por que dessa vez vamos?.

E aqui vem o alerta, sobretudo um alerta de alguém que já se debruçou, por muitos

e muitos anos, sobre os planos nacionais de educação, olhando pelo retrovisor.

Todos eles fracassaram. Portanto, se todos os outros anteriores fracassaram, eles

têm de nos trazer à lembrança as causas desse fracasso. Caso contrário, esse plano

poderá não se pautar por aquilo que me parece estar sendo algo que é objeto de um

pacto silencioso entre todos esses três atores fundentes: o Parlamento, com “s”, o

Executivo, com “s”, e a pluralidade da sociedade civil. Fato é que ele precisa ter uma

dimensão realista desde suas diretrizes, incluindo as suas metas e, sobretudo, os

seus recursos. Por isso é esperançoso que haja, desta vez, essa congregação de

esforços e, ao mesmo tempo, ter como referência o passado, para que não incidamos

nele e para que possamos seguir em frente. Qual o porquê da importância de um

plano? Direi que sua importância é muito evidente dada a possibilidade de uma

dispersão de iniciativas num País das dimensões continentais do Brasil, mas vou-me

ater a Minas Gerais, nos seus 853 Municípios. Um Estado maior que a Alemanha e a

França. Somos um País complexo, diverso e multifacetado, e isso, quando associado

à opção republicana de constituir a união federativa dos Estados, traz consigo essa

expectativa, essa esperança de uma união. No entanto, se ela não se realiza, a

Federação se desmancha numa série de iniciativas dispersas. É por isso que, da

parte dos pensadores, desde a Proclamação da República há esse anseio de que a

educação não fosse objeto de iniciativas e ações que conduzissem a uma dispersão.

Afinal, era preciso construir uma nação, e a construção de uma nação não se faz sem

o mínimo de coesão, a qual era pedida pelos mais lúcidos parlamentares da Velha

República e sonhada pelos educadores mais identificados com a educação como

direito, mas também como um anseio de trabalhadores que desejavam para os seus

filhos uma cidadania de primeira grandeza em qualquer lugar deste país. Sobretudo,

a importância de um plano nasce justamente da assunção, no Brasil, da educação

como direito.

E é por isso que pela primeira vez se coloca a necessidade objetiva de um plano
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nacional de educação em lei em 1934, com a Constituição daquele ano, quando

outros mecanismos são também acionados para garantir direito à educação.

Portanto, a importância de um plano nacional se articula diretamente com a

formalização, em nosso país, do direito à educação. E isso se dá em 1934, ano em

que se proclama como um direito, em que a instrução primária se chamava então

gratuita e obrigatória. Ela deveria, portanto, estar presente, de forma sistemática, em

todo o território nacional. E para que essa conjugação de elementos de caráter

nacional se viabilizasse, a Constituição de 1934 criou dois braços para essa

efetivação: a construção de um plano nacional de educação associado a um

financiamento da educação. O Brasil foi, até poucos anos atrás, o único país no

mundo a fazer essa associação entre impostos vinculados e destinação deles para a

educação a fim de satisfazer um direito. Mas, para que tal iniciativa não ficasse

dispersa, para que não fossem dados tiros para lá e para cá, a esmo, isso foi inserido

na Constituição de 1934, graças à presença atuante de educadores conscientes da

importância da educação para a coesão do País. Vocês me perguntarão: mas por que

esse plano fracassou? Houve dupla razão para o fracasso. O plano foi bem

construído, e ficou a cargo do Conselho Nacional de Educação de então consultar a

sociedade civil sobre os seus anseios, suas diretrizes, metas, objetivos e

expectativas. O Conselho Nacional de Educação daquela época, com os

instrumentos de que dispunha - não havia a rede mundial de computadores, o

telégrafo era o máximo que se podia ter -, elaborou um questionário e o distribuiu aos

mais diferentes institutos deste país: sindicatos, associações, Forças Armadas,

institutos superiores de educação, escolas de ensino secundário dos Estados etc. A

partir daí, o Conselho Nacional organizou esse material, dele resultando o plano com

mais de 300 artigos. Esse plano precisava ir para o Parlamento e, chegando lá, ele se

defrontou com o que poderíamos chamar de Deputados - ele não foi para o Senado -

centralizadores e Deputados descentralizadores. Nesse ponto o plano sofreu o seu

primeiro embate e permaneceu nele. Não se resolveu, porque, de um lado, os

Deputados centralizadores diziam: “Isso está muito bem assim, é isso mesmo. Deve-

se chegar às minudências, às minúcias, aos detalhes”. Já os descentralizadores

diziam: “Este país é muito variado, diferente. Não é possível que se chegue a tal nível
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de detalhes. É preciso que haja uma margem da criatividade para a autonomia dos

Estados”. À época os Municípios não tinham autonomia. Quando estava para se

encerrar essa discussão no âmbito da Câmara dos Deputados, veio o golpe de 1937,

e, assim, ela terminou por uma razão técnico-política da máxima importância - a

questão federativa - e por conta de um autoritarismo que sobreveio a todo o conjunto

da educação brasileira, e não só a ele. A ideia de plano ressuscita com a Constituição

de 1946, mas por meio de uma futura lei de diretrizes e bases da edcuação - ela não

aparece diretamente na Constituição, mas nas referências que eram feitas para a

futura lei de diretrizes e bases. Mas essa lei dormiu por 13 anos nas gavetas do

Parlamento, porque de um lado estavam os Deputados centralizadores e de outro os

descentralizadores. Aí, desculpem-me o verbo, ela empacou, e só foi posta

novamente em discussão no início da década de 60, porque urgia uma lei de

diretrizes e bases. Graças a um movimento similar ao dos anos 30, com o Manifesto

dos Pioneiros da Educação Nova, foi possível colocar na Lei de Diretrizes e Bases no

4.024, de 1961, a necessidade de um Plano Nacional de Educação. Na verdade, esse

Plano acabou sendo dividido em três, não como um plano nacional. Anísio Teixeira

conseguiu fazer um grau de mobilização ao criar três planos: da educação primária,

da educação secundária e do ensino superior, para os quais caberiam os recursos

vinculados que tinham desaparecido com a Constituição Polaca, de 1937, e

reaparecido na Constituição Democrática, de 1946. Assim, foram construídas

determinadas metas para cada nível de ensino, nas quais se pedia uma conjugação

de esforços entre os entes federativos. Quando esses planos - lembrando que não

era um plano geral, mas planos divididos - começavam a acontecer, veio o golpe de

1964. Aí, esses planos, bem como a Lei de Diretrizes e Bases, foram considerados

humanistas, e era preciso então haver planos técnicos, de caráter tecnocrático. De

maneira que esses planos foram secundarizados, porque agora haveria um plano

nacional de desenvolvimento do qual a educação seria um braço e onde ela teria a

sua evolução. Assim, continuamos tendo, se não uma dispersão, ao menos uma tal

divisão de iniciativas e de ações que não nos conseguiu a grande coisa. E não nos

conduziu a grande coisa, sobretudo porque esses planos foram elaborados dentro

dos gabinetes de Brasília por tecnocratas que não tinham nem desejavam ter
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qualquer capacidade auditiva em relação à sociedade civil. Essa necessidade de um

plano volta com a Constituinte de 1987 e 1988 e aparece na Constituição como objeto

de lei de caráter nacional, sempre acompanhada destes elementos de caráter

nacional, a vinculação, a educação como direito e a necessidade de se repensar a

questão federativa.

Quando se instaurou o debate sobre o Plano Nacional de Educação, que ainda hoje

tem vigência, ele se dividiu em dois grandes projetos: um nascido do próprio

Executivo, que se limitou a ouvir, basicamente, poucas instituições, sem grande

anseio de participação; e outro que envolveu grupos da sociedade civil ligados à

educação, que propuseram um plano nacional que objetivasse a realização final do

direito à educação. Houve tramitação no Congresso Nacional, e esse Plano teve o

mérito, sobretudo no Congresso, de ouvir quem não havia sido ouvido e de tentar

aproximar os dois projetos. Acabou tornando-se um projeto bastante interessante

pelo seguinte: tem uma radiografia da educação brasileira de 10 anos atrás muito

boa, apesar de dissimular algumas coisas; tem diretrizes muito adequadas; tem

metas, porém 295 metas. No plano saído do Congresso Nacional, a essas metas das

mais diferentes modalidades de ensino, nas mais diferentes etapas e nos níveis

básico e superior, correspondia, negociadamente, a necessidade de dar o devido

apoio financeiro, para que tivessem seu desaguadouro natural. Além disso esse plano

exigia que os Estados fizessem seus planos no ano subsequente, em consonância

com o Plano Nacional; e, após os estaduais, em consonância com os estaduais e o

nacional, os municipais. Dois fatores contribuíram para que esse plano ficasse em

uma bela carta de intenções. Primeiro, houve veto presidencial em relação aos

recursos para a educação, que estavam organicamente vinculados àquelas metas.

Um dado importante para ser levado em consideração é que, em 1988, tínhamos 40

milhões de alunos na educação básica; em 2001, quando nasce o PNE, tínhamos

perto de 50 milhões, e 10 milhões de crianças, jovens, adolescentes e adultos não

podem conviver com uma educação de qualidade com os mesmos recursos que

haviam sido pensados 10 anos antes - não é possível, mesmo que se racionalizem os

custos, mesmo que se otimizem os recursos. Isso foi, por assim dizer, algo que

imediatamente fez com que todas as expectativas renegociadas no âmbito do
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Congresso Nacional, na tramitação do PNE, agora ficassem decepcionadas. O outro

elemento que deve ser levado em consideração é que não havia ninguém, não um

sujeito ou duas ou três pessoas, mas nenhum conselho gestor, digamos assim, a

quem coubesse cobrar as responsabilidades de montar os planos estaduais e

municipais e, ao mesmo tempo, ir atrás das metas.

Tenho para mim que, no momento em que houve o veto, os Estados e os

Municípios se sentiram desobrigados. É como se eles dissessem à União: “Está

querendo fazer cumprimentos com o chapéu alheio”. Então, houve uma espécie de

desobriga dos Estados e Municípios em montar os seus planos estaduais, nos quais

deveria haver, de novo, planos de carreira para os professores e contemplação da

diversidade das modalidades da educação - educação de jovens e adultos, de

pessoas com deficiência, educação indígena, do campo e assim por diante. Isso não

se fez. Não estou lhes falando coisas que não possam ser comprovadas por

documento e pela história que nós mesmos vivemos. Os planos fracassaram. Agora,

há essa ideia que não é nova, mas é renovada, de construir juntos, fazer juntos.

Quem são esses juntos? Dois atores estão aqui claramente delineados: o Legislativo

e os Legislativos e a sociedade civil. Silenciosamente, até por outros caminhos, estão

introduzidos o Executivo e os Executivos dos Estados e Municípios. Cumpre que

tenhamos clarividência de pelo menos três indicadores importantes para que a

educação como direito ganhe a sua efetividade. Primeira delas: precisamos ter metas

realistas. Já que são planos decenais, a cada decênio teremos que rever as metas,

porque um plano tem de ter metas, diretrizes como horizonte, e recursos. Precisamos

ter metas realistas. Não adianta querermos um plano somente como uma carta de

horizontes. Não podemos perder os horizontes, eles têm que estar na LDB. Temos

que colocar metas realistas num Plano Nacional de Educação, e uma meta é realista

quando tem um diagnóstico que vá até as bases. É preciso ouvir os educadores que

fazem a nossa educação de cada dia. É preciso ouvir as famílias, sobretudo quando

temos a maior parte dos nossos estudantes da educação básica em idade que os põe

ainda sob o Estatuto da Criança e do Adolescente. Não são adultos no sentido pleno

da palavra. É preciso ouvir também aqueles que, com os recursos atuais disponíveis,

tentam viabilizar o ensino fundamental nos Municípios e o ensino médio nos Estados



____________________________________________________________________________
57

e, na União, em relação ao ensino superior. É por meio desta audiência e de uma

audiência negociada, com metas realistas, que poderemos caminhar para o segundo

passo, que são as metas factíveis. Aliás, as metas factíveis significam recursos

disponíveis para essas metas realistas. Sem esse outro elemento ficaremos como no

passado ou sob o guante do autoritarismo, como foi em 1937 e 1964, ou ficaremos a

ver navios por conta dos vetos presidenciais que estão previstos na Constituição

como competência da Presidência da República no intuito de vetar. Com isso, então,

tem-se um aumento de estudantes, de necessidades e, consequentemente, no caso,

fica-se com os mesmos recursos, ainda que todos sejamos favoráveis a que sejam o

mais bem administrados possível.

Temos um segundo elemento, que é o trato da questão federativa. Não há dúvida

alguma de que qualquer país federativo e do tamanho do Brasil continental nunca

encontrará um ponto ótimo para resolver a questão federativa. Nesse caso, diria aos

senhores o que digo aos meus orientandos na academia: o ótimo é inimigo do bom.

Precisamos ter um bom federalismo autêntico. Todavia, hoje estamos muito aquém

desse bom federalismo. O PNE atual, que, aliás, terminará agora no dia 2, 3 ou 4 de

janeiro de 2011, diz assim: “É preciso que o Brasil encontre o seu autêntico

federalismo”. Isso é curioso. Se tem de encontrar o seu autêntico, é porque hoje

estamos vivendo um inautêntico. Que autêntico é esse?

Essa questão federativa no campo da educação não se realizará sem que haja um

centro gestor desses planos. Aqui é que há um cruzamento com o sistema nacional

de educação ou a eventualidade da vinda de um sistema nacional de educação. Há

uma cultura disseminada no nosso país de que falar em centro gestor ou num

sistema nacional significa necessariamente centralização, verticalismo e autoritarismo

da parte da União. Ora, se temos o eixo fundente da nossa Constituição tanto nos

direitos civis, sociais e políticos quanto no regime de colaboração de um federalismo

cooperativo, precisamos ir à cata disso. Não temos isso hoje na medida em que a

distribuição das competências da educação é de tal modo que, na ausência de um

centro gestor de caráter federativo, não se pode cobrar quase nada.

Como chegar a um poder ao mesmo tempo democrático e capaz de instituir

mecanismos de cobrança sem que as coisas fiquem ditas e não feitas? Para mim,
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esse é o maior desafio.

Há um terceiro elemento, que vem sendo gestado como causa-consequência desse

segundo ponto e que merece reflexão e maior atenção. Talvez a construção conjunta

do Plano Nacional de Educação jogue na agenda política essa proposta, que seria

uma lei de responsabilidade educacional com caráter similar - não igual nem

equivalente, pois sei das dificuldades - ao da Lei de Responsabilidade Fiscal. No

entanto, talvez sem o caráter de que se revestiu a Lei de Responsabilidade Fiscal,

mas que tenha esse sentido, se não puder propor, prometer, assinar, sem que isso se

torne consequente. Se não consigo atingir metas tendo recursos disponíveis para

isso, aí sim entra a responsabilidade de quem tem o dever de garantir o direito à

educação - o direito à educação é do cidadão, e o dever é do Estado. Por isso o

Plano Nacional de Educação carrega consigo uma polaridade. De um lado, a

esperança de que finalmente consigamos caminhar juntos - e, desta vez, vamos. Ao

mesmo tempo, não podemos ser ingênuos e imaginar que, somente com a nossa

mobilização interna, seremos capazes de construir um instrumento que tenha

realismo, factibilidade e sustentabilidade. Por isso é importante o envolvimento de

todas essas comissões, mas também o compromisso do Executivo. Por mais que o

Legislativo trabalhe, a área que pode dar apoio financeiro, ainda que exija e deva

exigir consequências positivas, provém do Executivo. Nesse sentido, a questão

federativa e de uma federação de esforços - não só a Federação tida como os

Estados, os Município e a União - tem de ser clara e objetiva, característica de

qualquer plano, e qualquer família pequena, média ou grande deve saber dizer como

se faz. É exigência absolutamente indispensável, se quisermos romper com a

dispersão de esforços, muitas vezes generosos e adequados, mas dispersos, que

não se impregnam do caráter nacional.

No meu modo de ver, essas três condições terão de ser preenchidas, para que o

Plano Nacional de Educação tenha importância, pela primeira, como estuário no qual

possamos desaguar todas as expectativas que vieram conosco ao se proclamar que

a educação é direito de todos e dever do Estado. Muito obrigado.

A Sra. Coordenadora - Muito obrigada, Prof. Jamil Cury, pela exposição neste

seminário. Essa conferência é a base de um trabalho que certamente convida todos à
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reflexão - até mesmo pelas palavras do nosso conferencista quando se referiu a

todos nós como atores desse processo -, e não apenas a sociedade aqui presente,

mas também aquela que está nas salas de aula, no entorno das escolas, ou excluída

delas, ou na educação não escolar. Essa sociedade precisa estar mobilizada em

torno deste debate. O Prof. Jamil trouxe as palavras “esperança” e “alerta” como

parte desse processo de elaboração do novo PNE. O alerta é para a sociedade e

também para os entes que compõem os poderes constituídos na República, em suas

diferentes esferas. Talvez para nós - eu, que faço parte da Comissão de Educação; o

Deputado Odair Cunha, que faz parte da Mesa da Casa; e o Deputado Ruy Muniz,

Presidente da Comissão de Educação desta Assembleia Legislativa -, na esfera

federal, o alerta seja sobre o debate, que, nos diferentes momentos, esteve presente

entre centralização e descentralização; e como isso pode ser colocado em um novo

momento, bem como para nos fazer pensar a respeito do que significa esse

federalismo autêntico, em que todos os entes federativos possuem o seu papel, o que

foi estabelecido de forma democrática pelo processo constituinte, na Constituição de

88, um processo de crescimento da participação social e das instâncias

parlamentares e dos Poderes Executivos, que resultou no PNE de 2001. De certa

forma, a fragmentação dessa última década, não apenas direcionada à educação,

mas de todos os setores, fez com que não houvesse uma mobilização em relação às

questões atentas inscritas nessas 95 metas. Parece-me interessante também a

reflexão que o Prof. Jamil fez quando apresentou o elemento dos vetos. Isso significa

a inexistência de um pacto anterior no processo de 2001, quando a sociedade

elaborou e apresentou o seu projeto - discutido na conferência de educação básica -,

construído por várias organizações de educadores, de estudantes e da sociedade de

um modo em geral. Não só a sociedade esteve presente nesse processo com o

projeto, como também o governo com um outro projeto. Naquele momento, o

Deputado Nélson Marchesan, como relator, estabeleceu um diálogo sobre as

diferentes questões, trazidas por um ou outro projeto. Mas o Executivo, com um veto,

sinalizou que não participou do pacto.

Neste momento precisamos desse pacto, construído ao mesmo tempo pela

sociedade que está aqui, no Conae, e em tantos lugares, para construirmos esse



____________________________________________________________________________
60

plano. Referencio, muitas vezes, a Profa. Marilena Chauí, quando ela diz que a

prática de escrever em lei dá-se porque não está demonstrado naturalmente que as

questões inscritas na lei sejam observadas pelos governos, pelos poderes e pelo

Estado.

Portanto, se vamos escrever na lei como faremos esse plano, é muito interessante

que os embates ocorram de forma democrática, que as instituições e a sociedade se

posicionem, mas que o produto já esteja pactuado ao limite, para que o Legislativo e

o Executivo, nas diferentes esferas, assumam a responsabilidade da sua

aplicabilidade, especialmente com seu desdobramento em planos estaduais e

municipais.

Quero saudá-lo porque, na abertura dos trabalhos, o senhor trouxe como elemento

constitutivo desta reunião a especificidade de estarmos na Assembleia de Minas. O

Estado fez um processo interessantíssimo de construção do Plano Estadual de

Educação - PDE. Estamos debatendo o plano nacional a partir dessa construção. O

próprio plano mineiro deixou a possibilidade de uma análise posterior à aprovação do

novo PNE. Pareceu-nos muito interessante a possibilidade de as Assembleias

Legislativas, a Secretaria de Educação e os Conselhos Estaduais de Educação

fazerem essa caminhada neste momento, debatendo o plano nacional e construindo

as perspectivas dos planos estaduais, comprometendo-se com eles, assim como com

os planos municipais, na esfera municipal.

A questão da DRU trouxe um elemento importantíssimo para que as metas sejam

realistas e factíveis diante do tema do financiamento da educação.

Agradeço mais uma vez a todos. Assistiremos à apresentação do Coral da

Assembleia - será um momento cultural - e, em seguida, passaremos à fase dos

painéis, coordenada pela Deputada Gláucia Brandão. Deputado Ruy Muniz, quero

fazer um agradecimento muito especial ao Deputado Carlin Moura, que coordenaria a

próxima Mesa, pela sua atenção. Não poderia deixar de agradecer a V. Exa., à

Deputada Gláucia Brandão e ao Deputado Carlin Moura, que também viabilizou este

momento na Assembleia de Minas.

Registramos que a assessoria técnica da Comissão de Educação participará de

todo o evento, contribuindo na elaboração dos documentos finais para que tenhamos
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as cartas de Belo Horizonte. Agradecemos ao Sistema S, à CNC, que estão nos

acompanhando em todo o Brasil, assim como à UNE, à Undime, ao Conselho

Nacional de Educação, à Uncme, à UGT, à Fesempre, à Associação Nacional dos

Universitários do ProUni e a muitas outras instituições que garantem o funcionamento

de um processo que será concluído em Brasília - digamos que não seja um ponto

final, mas uma nova etapa.

Apresentação Musical

A Sra. Coordenadora - Convidamos os presente a ouvir a apresentação do Coral da

Assembleia, que, sob a regência do maestro Guilherme Bragança, interpretará duas

músicas: “Gabriel’s Oboe”, de Ennio Monricone, e “Jardim da Fantasia”, de Paulinho

Pedra Azul.

- Procede-se à apresentação musical.

3º Painel

Composição da Mesa

A Sra. Presidente (Deputada Gláucia Brandão) - A Presidência convida a tomar

assento à Mesa, para o 3º Painel, as Exmas. Sras. Feliciana do Vale Saldanha,

representante da CUT; Edna Gonçalves Amorim, representante da União Nacional

dos Dirigentes Municipais de Educação - Undime -; Iedyr Gelape Bambirra,

representante da Confederação Nacional de Pais de Alunos - Confenapa -; Maria

Isabel Antunes Rocha, professora e pesquisadora da Faculdade de Educação da

UFMG e representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura -

Contag -; e os Exmos. Srs. Mozart Neves Ramos, representante do movimento

“Todos pela Educação”; Flávio dos Santos, representante da Associação Nacional

dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior - Andifes -; Deputado

Federal Gilmar Machado; e Deputado Ruy Muniz, Presidente da Comissão de

Educação desta Casa e coordenador dos debates.

Quero parabenizar o Coral da Assembleia e agradecer a ele, na pessoa do maestro

Guilherme Bragança, pela prontidão com que aceitou o nosso convite para abrilhantar

o evento com essa apresentação e, assim, quebrar um pouquinho a rotina.

Gostaria que vocês se levantassem um pouquinho. Sou professora de Educação

Física e acho que vocês estão sentados há muito tempo. Vocês poderiam levantar-
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se, dar uma espreguiçada, antes de darmos início a esta segunda parte, antes de

chamarmos os nossos convidados. Não haverá interrupção, mas gostaria que vocês

pelo menos alongassem o corpo um pouquinho. Isso é bom para a circulação.

Quero dar as boas-vindas e agradecer a oportunidade de estarmos aqui nesta tarde

debatendo esse tema tão importante para a educação brasileira. Agradeço a

presença de todos os participantes, dos representantes dos Estados do Espírito

Santo, do Rio de Janeiro e de São Paulo, que muito nos honram com a presença,

assim como os gestores, educadores, alunos e entidades que atenderam o nosso

convite para participar deste evento de celebração democrática, de fortalecimento da

democracia participativa. Parabenizo a Comissão de Educação e Cultura da Câmara

dos Deputados, assim como a nossa Presidente de Educação, Deputada Maria do

Rosário, pela condução dos trabalhos. Agradecemos a presença do nosso querido

Deputado Gilmar Machado; do Prof. Jamil Cury, pela brilhante tarefa; do Senai-MG e

de todas as entidades presentes.

Palavras da Sra. Iedyr Gelape Bambirra

Autoridades presentes, em primeiro lugar, quero agradecer à Câmara Federal, na

pessoa da Deputada Maria do Rosário, Presidente da Comissão de Educação, bem

como à Comissão de Educação desta Casa e aos Deputados, por viabilizarem este

encontro tão importante para todos nós.

Senhoras e senhores, o mais importante é a articulação nacional, a conexão entre

os entes federados, a sociedade civil, o Conselho Nacional de Educação, as

Comissões de Educação das Assembleias Legislativas e a Conae, a fim de discutir

um novo PNE para vigorar por mais 10 anos, o qual deve resultar da conexão entre

todos os Estados brasileiros.

O novo PNE, que irá vigorar por mais 10 anos, pretende contemplar os reais

interesses e necessidades da sociedade brasileira. Portanto, pretendemos contribuir

para desnudar o que está por trás do sistema de educação, mostrar alguns dos

problemas educacionais brasileiros e suas consequências sociais, culturais e

políticas, bem como o enfoque dos pais, segmento grandemente discriminado, o que

impede a participação popular, mas que agora, por intermédio da Confenapa, vem

mostrar os equívocos da frágil educação oferecida aos brasileiros.
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Estarmos aqui, no cenário nacional, deve-se à vontade política dos que governam

com gestão democrática, na essência do termo. Propomos dar novo rumo à atual

política educacional estabelecida, que se encontra em decadência. Acreditamos que

pensar a educação para os próximos 10 anos requer uma análise crítica do contexto

político, pois posições divergem-se, e uma relação dialógica e de parceria entre os

entes federados. O mais importante é a conexão do PNE com cada Estado brasileiro.

Do mesmo modo, quando criado e aprovado o Sistema Nacional de Educação, é

preciso que se mantenha articulado e conectado com cada Estado brasileiro.

Apressar a aprovação de um PDE estadual, como em Minas Gerais, sem levar em

conta os resultados que se irão alcançar na culminância da conferência nacional em

2010, é desconectar-se da realidade e, ao mesmo tempo, isolar-se do sistema

nacional articulado. As emendas de Minas podem ser aproveitadas na Conae e

estender-se para todo o Brasil. Como exemplo de isolamento e desarticulação em

relação ao plano e ao sistema nacional de educação, a Assembleia Legislativa de

Minas já realizou um fórum técnico para estudar o Plano Decenal de Educação,

Projeto de Lei nº 2.215, apresentado pela Secretaria de Estado de Educação. Este

fórum teve por objetivo buscar, junto às entidades representativas da sociedade civil e

dos setores público e privado, subsídios para discussão do PL, que estabelece esse

plano, com objetivos, metas e ações para implantação da política educacional do

Estado de Minas nos próximos 10 anos. Se aprovado esse plano antes de 2010,

Minas estará isolada e desarticulada do contexto nacional, pois, apesar das múltiplas

emendas apresentadas pelos participantes da sociedade civil, a Assembleia

Legislativa só se dispõe a acatar 10 emendas por tema, garantindo assim que quase

a totalidade da proposta seja feita pelo governo mineiro.

Ora, pelo PDE apresentado pelo Estado de Minas, que está defasado, podemos

inferir que grande número de alunos que entram no ensino fundamental não chegam

ao ensino médio. Os dados são do IBGE e do Atlas de Educação de Minas Gerais.

Passem para o gráfico, por favor. Esse gráfico mostra grande parte dos alunos do

ensino fundamental e o afunilamento para a chegada ao ensino médio. Em Minas, a

rede pública possuía 87,3% do total de alunos, dos quais 49,9% encontram-se na

rede estadual e 36,9% nas redes municipais. A rede federal participa apenas com
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0,5% do alunado. Dos 2.625.808 estudantes da rede estadual, 62,8% estão no ensino

fundamental e 29% no ensino médio. Há três problemas básicos, que são apontados

pelo Projeto de Lei nº 2.215/2008: primeiro, qualidade do ensino; segundo, eficiência

do sistema; e, terceiro, equidade. Entre as conclusões propostas pela Secretaria,

temos: “As desigualdades se manifestam não só pela baixa renda familiar, mas

também pelas precárias condições de vida, que dificultam o acesso e a permanência

das crianças e jovens na escolas. Essas condições adversas corroem as próprias

condições de educabilidade, interferindo no rendimento escolar dos alunos e

produzindo histórias de fracasso que alimentam o círculo vicioso que impede a

promoção do desenvolvimento humano nas regiões mais pobres do Estado”.

Perguntamos: as políticas públicas de sucessivos governos têm sido capazes de

alterar o quadro geral das desigualdades? Não. Quais os desafios propostos pelo

Plano Decenal? Qualidade do ensino? Falta o padrão de boa qualidade, que não

existe. Eficiência do sistema: não existe sistema de ensino em nenhum Estado

brasileiro. Promoção de políticas orientadas por princípios de equidade, diz a

proposta da Secretaria. Onde está o sistema de ensino de Minas Gerais articulado

com os Municípios, para garantir as proposições do Plano Decenal? Não existe

articulação com os Municípios.

Agora vamos a uma tese de pós-doutorado buscar a resposta para o item 3, relativo

à equidade, princípio proposto pela Secretaria. Nessa tese de pós-doutorado, os Drs.

José Francisco Soares e Renato Júdice Andrade dizem, em suas conclusões:

“Constatou-se que, em Belo Horizonte, onde 461 escolas foram incluídas nesse

estudo, a qualidade escolar está associada à presença de iniquidade. Por vias ainda

não estudadas, constatamos que a qualidade das escolas foi obtida esquecendo-se

da equidade. Em outras palavras, hoje o sistema de educação básica de Belo

Horizonte só consegue produzir qualidade na presença de alta iniquidade”. Assim,

mais uma vez, argumentos de pesquisa séria mostram a incongruência da proposta

contida no documento do Estado apresentado à Assembleia Legislativa, que o

transformou no Projeto de Lei nº 2.215/2008. É vergonhoso saber que, apesar de

termos tão bons educadores, o Estado prefere comprar documentos por consultoria e

não traça diretrizes nem estratégias de que precisamos para superar a situação
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degradante que é termos o alunado saindo da escola em estado de analfabetismo,

sem condições para enfrentar o mercado de trabalho e sem a dignidade do cidadão

pleno. O próprio documento afirma na pág. 34: “O analfabetismo é questão muito

relevante em Minas Gerais”. Esse é o atestado de incompetência dos que comandam

nosso Estado. Na conclusão do diagnóstico a respeito do documento da Secretaria,

diz: “Embora sucessivos governos tenham assumido a tarefa de reduzir essas

desigualdades, os esforços realizados não têm se traduzido em resultados efetivos.

As políticas públicas na área da educação, implementadas até agora, não têm sido

capazes de alterar esse quadro de desigualdade”. Então, apela para os princípios de

equidade já colocados por terra pela pesquisa dos doutores acima citados.

Educação profissional: o ensino profissional praticamente inexiste em Minas, com

percentual quase igual ao do nacional, ou seja, 0,1%. Apesar de o governo federal ter

criado vários centros de educação tecnológica por todo o País, isso ainda é muito

pouco em relação à nossa realidade, que requer formação desde o ensino

fundamental. Na LDB, a educação profissional só existe como possibilidade e não

como realidade, embora a Constituição Federal preconize formação para o trabalho.

Em Minas, a Secretaria de Educação ainda quer esperar o Projeto de Lei nº 2.215

transformar-se em lei para implementar suas estratégias, porém esquece-se de que,

ao longo de dois mandatos consecutivos, nada foi feito, isto é, o índice de 0,1%

continua sendo justificado com a desculpa de falta de disponibilidade orçamentária e

financeira. Assim, como o Estado garante apenas o acesso à escola, mas não a

permanência do alunado na escola, a evasão se dá ao longo do ensino fundamental,

conforme prevê o gráfico apresentado, mostrando que menos de 50% dos alunos

chegam ao ensino médio.

A evasão. O número dos evadidos pode chegar a cerca de 1 milhão de ex-alunos.

Onde estarão esses adolescentes? Muitos deles podem até não estar mais aqui ou,

se estão, vamos encontrá-los lavando carros nas ruas, mendigando, fazendo serviço

de limpeza, traficando drogas, assaltando e por aí vai.

Sugestão ao governo. O Congresso Nacional tem de pensar uma forma de abrir as

fábricas e as empresas, de maneira a formar o profissional. Aliás, o art. 40 da LDB dá

apenas um escape para solucionar a profissionalização dos nossos jovens. Não
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podemos nem devemos deixar a nossa juventude perdida e sem a dignidade do

trabalho honesto. Aqui apresentamos a definição do padrão de boa qualidade, mas o

tempo está curto, por isso vamos saltar a qualificação profissional, os itens

regulatórios do padrão de boa qualidade, a transparência e a interação com a

comunidade.

Ao Congresso Nacional apelamos para que crie uma legislação para formar uma

associação de pais de alunos em cada escola do País, a exemplo do Estado do Rio

Grande do Sul. Criação de lei de responsabilidade educacional e avaliação pelo MEC

de todas as escolas da educação básica, ao modo das universidades. As escolas que

não se enquadrarem no padrão sejam fechadas e responsabilizadas junto às

autoridades competentes.

A merenda escolar. O tempo dado para recreio de 10 a 20 minutos não é suficiente

para todos os alunos receberem o alimento. Apenas 30% dos alunos recebem a

merenda, com recursos do FNDE. Geralmente, a escola coloca uma serviçal a

postos, em frente a um armário e com toda a sorte de guloseimas proibidas em lei

federal e as vendem aos alunos. A arrecadação é entregue à diretoria, criando-se,

assim, um dos muitos caixas-dois. Não é apenas o recurso do Fundeb que entra na

escola, uma vez que há ainda uma intimidação aos pais na hora da matrícula, que os

obriga a fazer doações, sem contar as arrecadações de festas que engordam o caixa

dois. Essa é uma das razões de não quererem pais na escola.

No ano de 2008, tribos de Rondônia somente receberam a merenda a partir do mês

de setembro. Para onde teriam ido esses recursos? Quem comeu a merenda dos

indígenas? É bom lembrar que, segundo pesquisa, 20% do alunado do ensino

fundamental sofre de anemia ferropriva, sendo esse um dos porquês do baixo

aprendizado.

Fundeb. O Estado tem garantido o acesso dos alunos às matrículas, mas, ao longo

do ensino fundamental, não tem garantido a permanência desse alunado, já que

menos da metade deles chegam ao ensino médio. A evasão desses alunos se dá ao

longo dos 8, 9 anos, sem que haja comunicação de infrequência nem às famílias nem

aos Conselhos Tutelares, mas os nomes deles continuam sendo contados como

existentes para efeito de “per capita”, para angariar valores para a escola. Assim, a
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figura de alunos-fantasmas continua a existir sem que haja fiscalização. Esse é um

dos motivos pelo qual pais na escola incomodam, e, se eles se organizarem, vão

incomodar mais ainda.

O Ministério Público, poder fiscalizador da lei, se curva diante de acordos políticos.

Aliás, o próprio Ministério Público veio pedir socorro às entidades da sociedade.

Em reunião do dia 12 de agosto, uma técnica do Tribunal de Contas do Estado

afirmou que pareceres contrários às contas do Estado para o Fundep são jogados no

lixo e as contas aprovadas politicamente.

Alunos especiais. Fala-se muito da inclusão dos alunos com necessidades

especiais. Isso não significa colocar simplesmente esse aluno na mesma sala de aula

com os ditos normais. Há necessidade de mais um professor em sala que seja

capacitado para lidar com as diversas dificuldades. Segundo a OMS, 15% da

população do País sofre de alguma necessidade especial.

As creches. Nos idos de 1998, o governo do Estado acabou com 12 mil creches da

noite para o dia; restam apenas seis em todo o Estado. Também acabou com cerca

de 2 mil escolas, e ocorreu um festival de doação de prédios públicos. Ao solicitar um

empréstimo ao Banco Mundial para fazer a faraônica obra do complexo

administrativo, à beira da Linha Verde, o banco exigiu a efetivação, sem concurso

público, de mais de 100 mil professores designados. E esta Casa Legislativa fez o

maior e mais vergonhoso trem da alegria. O Ministério Público Estadual, então,

encampou uma ação que se arrasta. Será que dará em alguma coisa?

Os valores éticos e morais. A verdade, a decência e a honestidade estão em crise?

O certo hoje é errado, e o errado é certo? Onde estão os nossos valores? Em

desuso? Quem os ensina na escola?

A apologia das drogas. No dia 28 de agosto, o decadente FHC veio a público, na

mais poderosa rede de TV, e falou a favor da descriminalização da maconha. Com

frases de efeito, fez um paralelo entre drogas e sexo, sem levar em conta as pessoas

de bem da sociedade, e afirmou: “Todo o mundo usa droga. Viver sem droga é viver

sem sexo”.

Trabalho escravo. Há professores em final de carreira cujo salário-base é apenas

de R$367,43. É menos do que o mínimo. Existem pequenas vantagens que somem
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na hora da aposentadoria. Aqui está a prova: o contracheque da professora.

Os equilibristas. A quem interessa manter a escola pública sem o devido padrão de

qualidade? Os sucessivos governos, há mais de 20 anos, vêm mantendo em cargos

de confiança prepostos e empresários privados. Assim, esse segmento tem crescido

enormemente. Pela oferta duvidosa do ensino público, alunos são transferidos para o

setor privado.

Alice no país das maravilhas. O “bully”. Qualquer semelhança é mera coincidência.

Na terra de Tiradentes não tem sido permitido pais se organizarem em associações

de pais nas escolas. Agora querem acabar com as lideranças estaduais e nacionais

fazendo uso das conferências de educação. Querem as cabeças. Quem será a rainha

de copas que grita “cortem as cabeças”?

Campos de batalha. As conferências de educação, de Norte a Sul do País, estão se

tornando campos de batalha. No Amapá, o assassinato do coordenador; no Nordeste,

professoras que se enfrentam armadas; em Minas, caluniam e excluem

representantes de pais. Também professores da rede municipal não foram aceitos

como parceiros, nem na Coeed nem na conferência de Belo Horizonte. Falta pouco

para o Presidente decretar estado de sítio na educação. Mas houve reação: perto de

5 mil trabalhadores em educação do Sinderede, reunidos em praça pública,

aprovaram nota pública, à unanimidade, que diz o seguinte: “Nós, trabalhadores em

educação da rede pública de Belo Horizonte, reunidos em assembleia geral,

repudiamos a atitude arbitrária tomada pela maioria da comissão da Conferência

Estadual da Educação, majoritariamente composta por gestores dos setores público e

privado, que aprovaram a exclusão de representantes da Faspa-MG da referida

comissão. Tal exclusão baseou-se simplesmente em calúnias e difamações. No

regime democrático de direito é essencial que se respeite o plurarismo de ideias e o

amplo direito de defesa. Dessa forma, exigimos a retratação e a imediata

reintegração dos representantes de pais na Coeed. Belo Horizonte, 18/9/2009”.

Infelizmente, há pessoas entenebrecidas no entendimento pela dureza do coração.

Muito obrigada.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à apresentação de “slides”.

A Sra. Presidente - Agradecemos à Sra. Iedir Bambirra sua exposição. Pedimos à
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senhora que deixe conosco o documento para que aprofundemos os debates

posteriormente. Com a palavra, o Sr. Mozart Neves Ramos.

Palavras do Sr. Mozart Neves Ramos

Boa-tarde. Quero inicialmente agradecer e parabenizar a Deputada Federal Maria

do Rosário pela iniciativa; e também parabenizar esta Casa, por abrigar tão

importante debate sobre o futuro da nossa educação.

Vou retomar o eixo da discussão posta inicialmente por Jamil Cury, que já ouvi no

Conselho Nacional da Educação, do qual sou membro. Há três aspectos em sua fala

que não podem ser esquecidos nem negligenciados na construção desse novo PNE:

a lei de responsabilidade educacional, o regime de colaboração e os planos nas três

esferas. A meu ver, esses três vértices devem fazer parte do sistema nacional de

educação, que ainda não temos no Brasil. Abro um parêntese apenas para dizer que

havia preparado uma apresentação de transparências a que não vou ater-me, em

virtude do tempo exíguo, mas que vou deixar disponível aos senhores.

Nesse contexto, e naturalmente em vista do eixo da educação básica, quero tratar

de um ponto que também foi levantado pela Deputada Maria do Rosário e em que

também não podemos errar, para qualquer das etapas da educação básica, no

contexto dos planos e no PNE: que seja um plano de Estado, não um plano de

governo. Os países que fizeram mudanças qualitativas na educação para todos

conseguiram promover a participação da sociedade e, principalmente, construir um

plano de Estado, não de governo. Os planos de governo são, em geral, muito mais

curtos do que o tempo necessário para que haja uma mudança na qualidade da

educação. Aí começa, a meu ver, o grande desafio que temos no próximo PNE: como

mobilizar a sociedade para que, de fato, esse plano tenha a sua cara? Para isso, não

podemos ter 295 metas. A larga maioria da sociedade - mais de 95%, eu diria - não

sabe nem o que é o Plano Nacional de Educação. E ninguém consegue mobilizar um

país sem o comprometimento e o envolvimento da sociedade. Acreditamos nisso e

estamos fazendo esse debate na SBPS, da qual sou membro, na Comissão de

Educação, no Conselho Nacional, no Todos pela Educação, e em outras várias

instâncias, para que esse novo plano tenha, pelo amor de Deus, poucas metas

mobilizadoras - 10 ou 15 - para a sociedade, o que não impede que tenha submetas



____________________________________________________________________________
70

mais detalhadas para os gestores. Não podemos traçar novamente 100 ou 150

metas, ainda que alguém argumente que já há uma redução enorme de 250 para

100, porque 100 metas não mobilizam ninguém. E, repito, se não houver a

participação da sociedade, teremos outro fracasso nos próximos 10 anos, e não

podemos mais fracassar. Assim, vamos trabalhar para isso no eixo da educação

básica - mas vou me permitir falar um pouco do ensino superior também pela minha

história -, que o Deputado Gilmar Machado, meu amigo há muito tempo, conhece - de

luta como ex-Reitor da Federal de Pernambuco durante oito anos e como Presidente

da Andifes.

Para a educação básica, em primeiro lugar, o grande desafio que teremos, na base,

será o de ampliação urgente das creches, porque sabemos do impacto em crianças

com idade até 3 anos, e, na pré-escola, o da universalização até 2014. Para isso, a

Proposta de Emenda à Constituição no 272 já está tramitando no Congresso.

Sabemos que o impacto da matrícula aos 4 ou 5 anos é determinante não só na

conclusão do topo da educação básica - lembrando que uma criança que faz a pré-

escola tem 38% a mais de chances de concluir a educação básica, portanto o ensino

médio, do que uma que não tenha feito a pré-escola. Se é importante que ela entre e

passe, por outro lado é importante que ela aprenda. Nesse contexto, o próximo plano

tem de ter uma meta de alfabetização das crianças até os 8 anos. Não podemos

permitir que, em pleno século XXI, haja essa quantidade de crianças sem saber ler e

escrever. Fui Secretário de Educação de Pernambuco durante quatro anos e presidi o

Conseb, e sei que esse não é um problema de um ou de outro Estado, mas do País.

Temos de fechar a torneira do analfabetismo. Os países desenvolvidos, que já estão

no topo da educação, estão universalizando o ensino superior. Aqui foi dito pela

própria Deputada na abertura de sua fala que há 13% dos jovens de 18 a 24 anos

nas universidades. Isso é muito aquém do que precisaríamos.

Na educação básica, em relação ao ensino fundamental, universalizamos a

matrícula, mas não asseguramos a qualidade. Este será o grande desafio do próximo

Plano Nacional de Educação: a qualidade da educação básica. Então, primeiro

precisamos fechar a torneira do analfabetismo; segundo, investir na qualidade da

aprendizagem dos alunos. O aluno tem de aprender. Sou professor há 32 anos e



____________________________________________________________________________
71

nunca deixei de dar aulas, sempre passando por esses cargos todos. Dava oito horas

de aulas nas licenciaturas da Universidade Federal. Digo a eles, que serão

professores no futuro, que o melhor professor é aquele que motiva seu aluno e que

espero estar motivando-os. E que aprendam: que gostem das minhas aulas, mas que

aprendam. Se o aluno não aprende, não estamos fazendo nosso papel como

professores.

Para assegurar a aprendizagem e a qualidade da educação, precisamos de metas.

Não é ter meta hoje, para, daqui a 10 anos, mensurar. Daí outro esforço que

deveremos fazer em relação a essas metas. O Jamil usou termo interessante: metas

realistas e factíveis. As realistas serão focadas no que precisaremos daqui a 10 anos;

as factíveis serão consideradas sob o ponto de vista de ter investimento assegurado.

Não dá mais para termos, ao final da 4ª série do ensino fundamental, alunos que

sabem em matemática apenas 24% do que deveriam saber; quando chegam à 8ª

série, apenas 14% sabem o suficiente do que deveriam; e, na 3ª série do ensino

médio, apenas 9%; ou seja, 91% não aprenderam o que deveriam ter aprendido. É

obvio que, quando entram na universidade, não sabem resolver equação de segundo

grau.

Entrando na área do ensino superior, mesmo para quem está chegando à pós-

graduação, para os alunos de mestrado e doutorado, o grande problema não é fazer

a tese, mas escrevê-la. E são o “crème de la crème”, são os alunos que chegaram à

pós-graduação, ao topo da pirâmide. O problema não é fazer. Eles são craques, com

oito meses estão com a pesquisa pronta, mas, para escrever a tese, levam mais que

o dobro do tempo levado para obter os dados. Isso significa que há baixo índice de

leitura. Esse plano precisa ter foco na leitura. Aí entra o ensino médio. O MEC lançou

a proposta do novo ensino médio, que passou pelo Conselho Nacional de Educação.

A iniciativa é importante para começar a rever o ensino médio. Não dá para ter ensino

médio totalmente fragmentado. Precisamos dar uma visão sistêmica ao ensino médio

e dar sentido à aprendizagem, para que o jovem se sinta motivado. Hoje, dos que

começam, apenas 42% terminam o ensino médio. Não podemos ter um país

sustentável com 58% dos jovens não concluindo o ensino médio, fora aqueles que

não entraram. Há 2 milhões de jovens, de 15 a 17 anos, sem estudar. Temos de fazer
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grande esforço no ensino médio, deve haver currículo atraente, acompanhamento

desse jovem e, principalmente, sua aprendizagem.

Agora entro no ponto final da minha apresentação: pode haver plano nacional,

metas, lei de responsabilidade educacional, mas estou convicto de que, se o Brasil

não resolver o problema da valorização do professor, não resolveremos o problema

da educação. Pode haver plano de metas, poucas metas, mobilização da sociedade,

mas valorização significa quatro coisas. Primeiro, salário inicial atraente, pois só

assim atrairemos jovens talentosos no ensino médio para serem professores e se

sentirem motivados na carreira do magistério. Segundo, plano de carreira. Sou

professor da Universidade Federal há 32 anos. Algumas vezes me batia o tédio, e o

Gilmar sabe, pois ganhávamos bem menos do que ganhamos hoje - ganhamos

pouco ainda, mas melhoramos -, e sentíamos desânimo quando víamos colegas sem

titulação, que não produziam cientificamente o que eu produzia e que ganhavam três

vezes mais lá fora. Entretanto temos uma bandeira, sabemos que, quando entramos

em um processo, não somos mais donos de nós mesmos e temos fé de que podemos

ajudar a mudar este país, com pessoas que acreditaram sempre no que abraçamos.

O plano de carreira na universidade foi muito importante para mim não pelo salário,

mas porque sabia que, se eu fizesse mestrado, doutorado e pós-doutorado, teria

condições de crescimento intelectual, o que me dava motivação. Infelizmente o

professor não tem isso na educação básica. Muitos Secretários nem sequer

estimulam o professor do ensino médio e da educação básica a fazer um mestrado,

um doutorado, porque pensam que ele não voltará mais para a sala de aula. Ele não

voltará para a sala de aula que está aí, mas, se tivermos uma nova escola, com

carreira atrativa, voltará e será também pesquisador na educação básica, fazendo

coisas simples que o aluno possa aprender. Essa é a motivação que esse plano deve

ter.

Para isso, não deixarei de falar da universidade. Nesse novo plano, a universidade

tem de ter cara e alma, porque infelizmente ela se distanciou da educação básica. A

universidade hoje tem um papel estratégico. A universidade brasileira está na 15ª

posição no “ranking” da produção científica mundial - a pública principalmente. A

nossa universidade produz 12 mil doutores por ano, mais que a grande maioria dos
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países da América Latina e a soma deles. Por isso o Brasil hoje está na liderança no

ensino universitário, na formação e na pesquisa.

Por outro lado, a universidade se distanciou da educação básica e não compreende

mais a escola pública. Digo isso com tristeza porque sou também professor da

licenciatura. E não é Faculdade de Educação, como alguns dizem, mas departamento

específico de química, física, matemática, biologia. Todo o mundo hoje está olhando

a pós-graduação. Os professores mais qualificados da universidade esqueceram a

escola pública, o que não acontecia há 30, 40 anos. Então não teremos os melhores

professores ensinando os nossos alunos na escola pública se não formarmos os

melhores professores adequadamente e não tivermos esses melhores alunos

egressos do ensino médio na carreira universitária. Foi assim que a Finlândia e a

Irlanda fizeram mudanças.

Não vamos inventar a roda. O novo plano tem de ter essa cara, mas, para ter

oxigênio, tem de haver financiamento. Sou relator do Custo Aluno Qualidade Inicial,

no Conselho Nacional, e relatarei na próxima reunião, em outubro. Juntamente com o

PAR, colocarei como proposta que, neste país, tenhamos como referência inicial da

qualidade o CAC, com o trabalho iniciado pela Campanha Nacional pelo Direito à

Educação, juntamente com o Plano de Ações Articuladas que o atual Ministério criou.

Temos a base do meio e, com o financiamento adequado, uma boa gestão e a

valorização do professor em relação aos quatro eixos - salário inicial, plano de

carreira, formação inicial e continuada e condições de trabalho. A formação

continuada hoje, no Brasil, na verdade não é para atualizar o professor, mas

simplesmente para tentar ver onde estão os furos da sua formação inicial. E, se não

houver condições de trabalho apropriadas, com laboratórios de ciências, uma boa e

atualizada biblioteca, esse professor bem-formado não terá seu potencial

devidamente empregado na escola pública. É isso que o CAC aponta e é nisso que

vamos realmente trabalhar para que não tenhamos iniquidades no sistema

educacional.

Esse novo plano tem de ter sensibilidade e equidade traduzidas para todos, não só

para alguns - para a educação indígena, especial, de jovens e adultos -, para que

possamos cumprir a dívida histórica que temos com o País na área da educação.
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Faria um apelo. Não podemos mais errar, não temos mais esse direito. Acho que é

uma geração que está sendo perdida no contexto da qualidade, e nós aprendemos,

temos agora um ambiente próprio para isso. Precisamos entender que, se a

sociedade não estiver conosco, não conseguiremos mobilizar este país pela causa da

educação. A educação hoje, no Brasil, é a sexta prioridade. Fizemos uma pesquisa

em 2006, 2007 e 2008, e não sai disso. Os pais estão muito satisfeitos com a

educação que os filhos estão tendo, mas não deveriam. O sentimento deles é de que

seus filhos têm tudo o que eles não tiveram: matrícula assegurada; merenda, mesmo

que ela falte; transporte, mesmo que ele não seja o melhor; livro didático. Houve

avanços, mas acho que é hora de a criança e o jovem aprenderem.

Não podemos mais limitar principalmente para alguns o direito de ter uma vida feliz

e sustentável. A educação, como disse Mandela, é aquela que dá, de fato, o direito

não do “apartheid” das desigualdades educacionais e sociais, mas é a única que

realmente promove essa igualdade e oportunidade.

Portanto, fica aqui o meu apelo para que tenhamos metas realistas e factíveis.

Deveríamos seguir o que disse Jamil, ou seja, trazer toda a discussão democrática

para que tenhamos credibilidade junto à sociedade. Muito obrigado.

Palavras da Sra. Feliciana do Vale Saldanha

Boa tarde a todos e a todas. Na pessoa da Deputada Gláucia Brandão, Presidente,

cumprimento os demais componentes da Mesa. A mobilização nacional pró-

construção do novo PNE tem conseguido envolver de forma significativa os

trabalhadores em educação de todo o País.

A CUT tem participado dessa mobilização, seja como representação na comissão

nacional, seja como representação na comissão estadual. Além da CUT temos

também a CNTE, que tem participado de todos os espaços de discussão em prol da

construção do novo PNE. As entidades afiliadas à CUT e à CNTE têm-se envolvido

efetivamente organizando os trabalhadores para que estes participem de forma

qualificada em todas as etapas da Conae. É fundamental que o novo PNE seja

oriundo de profundas discussões do conjunto da sociedade brasileira. Avaliamos ser

esse o principal meio para garantir uma educação pública de qualidade social para

filhos e filhas dos trabalhadores. Nesse sentido, os olhares devem estar voltados para
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a construção de políticas de Estado contínuas, que atendam aos interesses da classe

trabalhadora.

Para nortear a construção do novo PNE, alguns princípios devem ser considerados.

Deve-se prever equidade, diminuindo-se diferenças, reconhecendo-se, de forma

equânime, a educação do campo, quilombolas, indígenas, populações carcerárias,

enfim, as diferenças regionais e a diversidade cultural e social do nosso país.

O PNE deve investir na estrutura e prever metas para investir na infraestrutura de

todas as escolas, especialmente as localizadas em regiões de menor IDH;

reconhecer as debilidades do sistema por meio de diagnósticos quantitativos e de

levantamento de todos os fatores que interferem no processo ensino-aprendizagem;

construir uma política educacional baseada em análises pedagógicas que promovam

a interface entre os diversos níveis de ensino; rever progressivamente a terceirização

do ensino profissionalizante, criando redes públicas de escolas técnicas; promover

efetivo diálogo entre as redes; fortalecer a gestão democrática, implantando

colegiados de gestão, incentivando a organização estudantil e democratizando os

conselhos; promover o ensino médio, garantindo acesso e permanência, discutindo,

de forma ampla, alimentação e transporte escolares; construção de um currículo

voltado para a cidadania, valorizando os profissionais da educação por meio de

formação inicial, formação continuada em serviço, ampliação das horas-atividade e

investindo também na construção paritária dos planos de carreira, especialmente a

imediata aplicação do piso salarial.

Estabelecer um sistema de avaliação que traduza a realidade da atividade docente,

que considere todos os fatores intervenientes. Para que não vejamos, então, mais um

plano engavetado, fracassado, que seja criado um sistema de monitoramento desse

plano que tenha a representação de todos os setores da sociedade. Assim como têm

sido atendidos esses setores na construção do PNE, esse conjunto de atores faça o

monitoramento desse plano, para que, daqui a dez anos, não choremos o leite

derramado.

Essas são as considerações que a CUT traz para este debate. O nosso desejo é

que este evento seja amplo e continue assim acontecendo em todas as etapas que

ainda estão por vir da construção do novo PNE. Muito obrigada.
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A Sra. Presidente - Agradeço a nossa companheira Feliciana, que tem participado

ativamente com a CUT na construção do Plano Decenal do Estado. Muito obrigada

pelas suas contribuições para o debate. Com a palavra, a Sra. Edna Gonçalves

Amorim.

Palavras da Sra. Edna Gonçalves Amorim

Boa-tarde. Cumprimento a Mesa na pessoa da Deputada Gláucia Brandão,

coordenadora. Diante do exposto, vou-me ater à fundamentação da educação básica.

O papel do Estado na organização da educação nacional está explícito no Eixo 1:

“Papel do Estado na garantia do direito à educação de qualidade, na organização e

na regulação da educação nacional”, prevista e ancorada na Constituição de 1988,

em seu art. 206: “O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: I -

igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; II - liberdade de

aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; III -

pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições

públicas e privadas de ensino; IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos

oficiais; V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantindo, na forma

da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de

provas e títulos, aos das redes públicas; VI - gestão democrática do ensino público,

na forma da lei; VII - garantia de padrão de qualidade; VIII - piso salarial profissional

nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos da lei federal”.

Ancorada, ainda, na Constituição Federal, em seu art. 211, que fala do Regime de

Colaboração, na Lei de Diretrizes e Bases - LDB -, 1966 -, no Plano Nacional de

Educação 2001-2010.

Desafios do Estado e da sociedade e as fragilidades nas políticas sociais têm como

reflexo o analfabetismo: identificar que, da população com mais de 7 anos, 11,2% são

analfabetos, dos quais aproximadamente 2.500.000 estão na faixa de escolaridade

obrigatória - 7 a 14 anos.

Entre os maiores de 10 anos, 11,2% não têm escolaridade ou estiveram na escola

pelo período de até um ano; 27,5% têm até três anos de escolaridade; e mais de dois

terços da população, 60,4%, não possuem o ensino fundamental completo, tendo, no

máximo, sete anos de escolaridade; evasão e repetência; descontinuidade de
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políticas públicas de educação; consequência: exclusão social.

Não efetivação do Sistema Nacional de Educação. O Brasil não tem sistema

nacional de educação: não garante o cumprimento da Constituição de 1988, no art.

22, que diz que compete privativamente à União legislar sobre diretrizes e bases da

educação nacional. Outro impedimento: não cumprimento da integralidade no regime

de colaboração entre os sistemas de ensino federal, estadual, distrital e municipal.

Regulamentação: de acordo com o art. 23 da Constituição da República Federativa

do Brasil de 1988; com as modificações dadas pela Emenda a Constituição nº 53, de

2006, União, Estados, Distrito Federal e Municípios possuem competências comuns.

Diante desse quadro, qual a proposição da Conferência Nacional de Educação? É a

construção democrática do sistema nacional articulado de educação. Considerações:

metas do PNE, Lei nº 10.172. de 2001; princípios já explícitos no art. 206 da

Constituição Federal; LDB de 1996; Constituição Federal, em seu art. 211, e o PNE,

Lei nº 10.172, de 2001. A que conclusão chegamos? O Sistema Nacional de

Educação; as diretrizes nacionais comuns e a regulamentação do regime de

colaboração e da educação privada pelos órgãos de Estado. Consolidação:

Congresso Nacional, a lei de caráter nacional retratada no PNE. A educação básica e

profissional.

Sistema de financiamento. A Constituição Federal de 1988 estabelece: educação é

um direito social, responsabilidade da família e do Estado. As fontes de financiamento

estão previstas na Constituição Federal: vinculação de recurso; manutenção e

desenvolvimento da educação - 18% da receita da União e 25% da receita dos

Estados, Distrito Federal e Municípios, incluindo-se as transferências ocorridas entre

esferas de governo e o salário-educação; desafios ao financiamento da educação:

desequilíbrio regional do Custo-Aluno Qualidade - CAQ -; número de alunos por

turma; falta de remuneração adequada e formação continuada aos profissionais da

educação; espaços físicos adequados às necessidades educacionais.

Modificações de ordem jurídico-institucional no âmbito das políticas educacionais.

Aprovação da Constituição Federal de 1988; aprovação da LDB, Lei nº 9.394, de

1996, que reestruturou e definiu as diretrizes e bases da educação brasileira;

aprovação do PNE, Lei nº 10.172, que apontou novos rumos para as políticas e
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ações governamentais nas chamadas décadas da educação; instituição do Fundef,

alterado pela aprovação da Emenda à Constituição nº 53; e aprovação e

regulamentação do Fundeb, Lei nº 11.494, que não atendeu a todas as expectativas,

mas representa um avanço em relação ao Fundef.

Sistema de financiamento. É necessário que seja feita uma revisão imediata. O que

é necessário para avançar na consolidação das políticas de financiamento: elaborar e

aprovar uma reforma tributária pautada pela justiça social e o equilíbrio regional;

eficaz regime de colaboração entre os entes federados; implantação do plano de

cargos e salários; definir valores referenciais para todos os níveis e modalidades de

educação e ensino; definir o papel da educação superior pública no processo de

desenvolvimento do País; regular o art. 211 da Constituição Federal, que fala do

regime de colaboração; aprimorar os mecanismos de acompanhamento e avaliação

da sociedade no que tange ao financiamento da educação; aumentar o investimento

em educação em relação ao PIB, 1% ao ano até 7% em 2011, e 10% até 2014; fazer

regime de colaboração entre os órgãos normativos dos sistemas de ensino,

fortalecendo o relacionamento entre o Conselho Nacional de Educação e os

Conselhos Municipais e Estaduais de Educação; estabelecer mecanismos

democráticos de gestão garantindo a participação e a socialização na elaboração e

na implementação de planos estaduais e municipais de educação e projetos político-

pedagógico-escolares; redefinir o regime de colaboração no atendimento ao

transporte escolar; orientar os Conselhos Municipais de Educação para que se

tornem órgãos normatizadores do ensino público municipal e das instituições privadas

de educação infantil no contexto do Sistema Nacional de Educação; aprovar e

regulamentar os percentuais da DRU para a educação, desoneração dos recursos da

União; aumentar os repasses de recursos da União de 18% para 20% ou 25%;

avançar mais em aplicação no Fundeb para garantir a universalização, a

permanência e a conclusão com qualidade dos alunos até o ensino médio; considerar

para o cálculo do CAQ no Fundeb a realidade de cada etapa e a modalidade de

ensino nos fatores de ponderação; garantir às Secretarias de Educação estaduais,

municipais e distrital o funcionamento com autonomia, de acordo com a LDB, art. 69,

que trata da gestão; garantir a formação dos conselheiros municipais, em articulação
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com o Tribunal de Contas.

Conclusão. A Conferência Estadual de Educação de Minas Gerais, em sua

finalização, com a Conferência Nacional de Educação, representa a mudança

esperada na educação nacional em virtude de sua construção democrática e, em

especial, do conhecimento da sociedade de suas potencialidades como agentes

formatadores do Sistema Nacional de Educação, finalizando com o PNE e o

cumprimento também da década da educação em 2011. Obrigada.

A Sra. Presidente - Agradecemos e parabenizamos a significativa contribuição dos

quatro expositores.

Palavras do Sr. Flávio dos Santos

Quero inicialmente saudar o Deputado Ruy Muniz, coordenador deste debate; a

Deputada Gláucia Brandão, que coordenou o painel Educação Básica, e agradecer o

convite para participação da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições

Federais de Ensino Superior - Andifes -, que representa 58 instituições, entre as quais

54 universidades federais brasileiras que têm, ao longo dos últimos anos,

desenvolvido um debate muito profícuo e oferecido uma contribuição certamente

significativa para a formulação da política pública de ensino e de educação, em

especial a política pública de educação superior.

O objetivo da minha contribuição neste painel é apresentar, em linhas gerais,

alguns temas para reflexão sobre a educação superior no presente movimento de

construção de um novo PNE para o País.

Gostaria de tratar aqui de três aspectos, o primeiro deles sobre a natureza das

políticas educacionais e dos planos educacionais correspondentes. Tratarei um pouco

também do PNE atual e abordarei alguns desafios que, no nosso entender, são

importantes para o avanço das nossas políticas habitacionais, de modo a vê-las

contempladas no novo PNE.

Quanto à natureza das políticas educacionais e dos planos educacionais

correspondentes, na área da educação, no presente momento histórico, em que o

País se movimenta para a construção de um novo PNE, mais uma vez é importante

que se reflita sobre a natureza das políticas educacionais expressas nos planos da

área, para nos posicionarmos de forma cidadã em relação a eles.
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De um lado, as políticas educacionais têm como uma das suas funções sistematizar

a realidade educacional do País. Por outro lado, têm o papel de fazer projeções e

viabilizar a construção de um futuro que envolva, no mínimo, o equacionamento dos

problemas vigentes, a instalação de novas práticas para superação dos problemas,

tendo em vista avanços quantitativos e qualitativos na área educacional, e uma visão

de futuro que antecipe tendências para situar a educação brasileira num nível de

excelência, quer no cenário nacional, quer no internacional.

E tudo isso não apenas para o nível da educação superior, mas para todo um

sistema de educação, que deve ser orgânico, interna e externamente, tendo em vista

o objetivo de uma educação de qualidade social, ou seja, uma educação integral,

comprometida com a educabilidade dos trabalhadores em suas dimensões de

cidadania e preparação crítica para o mundo do trabalho.

Ainda sobre a natureza das políticas educacionais e dos planos correspondentes,

há de se considerar seu caráter de política social, portanto incorpora interesses

diversos e distintos e expressa também as contradições da sociedade brasileira.

Nesse sentido há de se considerar que as políticas educacionais em seus planos, no

Brasil, vêm impondo restrições em relação à educação de qualidade social, que

obviamente podem ser superadas no interior das suas condições de construção e

materialização. Particularmente no caso da educação superior brasileira, podemos

nos referir à atenção entre uma formação amarrada ao mercado e tendendo a uma

desescolarização e a possibilidade de projeto educativo, comprometido com a

inserção crítica dos cidadãos brasileiros nesse mercado, comprometido com a

educabilidade dos cidadãos, com sua formação humana e vinculado ao avanço da

consciência crítica sobre a educação como direito e a importância da formação

profissional de qualidade social em qualquer nível de escolarização. O exposto

demanda, necessariamente, reflexão, ainda que breve, relativa a alguns aspectos do

Plano Nacional de Educação definido pela Lei nº 10.272, de 2001, com duração de 10

anos, portanto ainda em vigor.

Então trato, de maneira breve, do PNE atual, em primeiro lugar, sabendo que ele,

que foi aprovado pelo Congresso em 2001, não pode ser considerado expressão da

política educacional construída por planejamento fundado simultaneamente em
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conteúdo, forma e método democrático. Apesar de seu conteúdo, seus objetivos e

suas metas na direção da democratização pelo menos do ensino fundamental e

apesar de ainda, na forma, não ter caráter de política de imposição por meio de

decreto, por exemplo, não se pode dizer que o método de elaboração do PNE 2001-

2010 foi marcado pelo caráter democrático. Sua elaboração passou ao largo do

movimento da sociedade civil organizada e de setores da sociedade política, que se

reuniram em vários congressos nacionais de educação e propuseram outro plano,

que veio a denominar-se PNE da Sociedade Brasileira. Portanto não podemos aqui

respaldar o que se consolidou como PNE 2001-2010, visto que sua forma de

construção não atendeu a esses princípios que entendemos hoje ultrapassados pelo

ambiente que se instalou de discussão, haja vista as conferências, os debates, como

este, extremamente importantes para a construção de algo que tenha legitimidade na

sociedade brasileira.

Ao lado disso, o atual Plano apenas reforça uma política educacional que já vinha

sendo praticada em termos de objetivos e meios, particularmente, quanto a recursos

financeiros, sem apontar linha de desenvolvimento e de avanços significativos, como

se pretende obviamente a partir das discussões em andamento. Nessas condições, o

caráter de realismo do PNE 2001-2010, em seu penúltimo capítulo de financiamento

e gestão, implica, a rigor, seu não compromisso com o que ele mesmo propõe, em

seus capítulos anteriores, em relação aos diferentes níveis e modalidades de

educação e à formação e à valorização dos profissionais do magistério. Isso contradiz

aquelas características de perspectiva que um verdadeiro PNE deve ou deveria

conter. Além disso, no contexto de uma realidade educacional cindida, marcada por

conflitos e contradições que expressam uma sociedade brasileira profundamente

marcada por relações não igualitárias entre grupos e classes, e consoante uma LDB

também cindida, o PNE padece de visão, eu diria, sistêmica ou equilibrada entre

todos os níveis de ensino. Sua meta prioritária é, sem dúvida, o ensino fundamental,

e a política que lhe é implícita ou explícita implica ainda abandono expressivo do

Estado em relação à manutenção e ao desenvolvimento da educação brasileira. A

esse abandono objetivo alia-se, obviamente, um abandono conceitual em relação ao

entendimento da educação como dever do Estado a que se referia o Prof. Jamil Cury
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num debate que antecedeu minha fala, correspondente a direito fundamental,

universal, inalienável em qualquer nível e modalidade de ensino.

Nessas condições, vale a pena retomar alguns objetivos e metas então previstos

para a educação superior e para a educação tecnológica e a formação profissional,

em particular o PNE 2001-2010. A despeito do esforço e empenho de muitos, é

visível quão distante ainda estamos do alcance daquelas metas, a menos de dois

anos do término do tempo previsto. E, com isso, sinalizam-se indicadores da trajetória

da educação superior e da educação profissional, a ser expressa em um novo PNE,

que busca superar os limites da realidade do ensino superior no País e de seus

planos anteriores. Vejam, por exemplo, a primeira meta do PNE 2001-2010, que

impõe um compromisso de “prover até o final da década a oferta de educação

superior para pelo menos 30% da faixa etária de 18 a 24 anos”.

No entanto, embora tenhamos mais do que dobrado o número de matrículas na

educação superior na vigência do PNE atual, até meados deste ano o Brasil possuía

menos de 15% da taxa bruta da população de 18 a 24 anos matriculada no ensino

superior, no âmbito da educação geral e da educação profissional, por via de cursos

de tecnólogos, nas redes pública e privada. Essa situação agrava-se quando se

considera a população de baixa renda, em relação à qual essa taxa decresce em

torno de 4%. Nessas condições, uma das metas para o novo PNE deverá ser, por

certo, a ampliação das taxas de inclusão na educação superior, garantidas,

obviamente, condições de permanência dos estudantes.

Gostaria de tratar também de alguns desafios para o novo PNE, visto que as

considerações que fiz não têm o objetivo de que se entenda o novo PNE como

instrumento que reitere metas ainda não alcançadas e as faça cumprir. No entanto,

que se estabeleça metas que permita à educação avançar de forma significativa.

Acredito que o primeiro desafio, talvez, seja que o novo PNE seja um instrumento a

que se possa atribuir o caráter de um plano democrático em seu conteúdo, em sua

forma, em seu método. Daí a importância deste evento e de outros que estão na

agenda da elaboração do novo PNE, os quais devem anteceder a Conferência

Nacional de Educação. Importa que o seu conteúdo expresse a participação dos mais

variados setores da sociedade brasileira. Nesse sentido, destaco o debate que vem
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sendo travado na Andifes, ao longo dos últimos anos, um fórum absolutamente

profícuo para a discussão da educação superior no País e que conseguiu

estabelecer, como resultado desse frutífero debate, estratégias para abordar a

educação superior e estabelecer, portanto, quais os rumos que, em especial, o

sistema público federal deverá traçar para galgar o novo patamar de

desenvolvimento.

Eu destacaria neste debate três aspectos. O primeiro deles diz respeito à

autonomia das instituições, aliada à definição de formas de financiamento e à

implantação de uma política adequada de recursos humanos, aspectos fundamentais

para a consolidação do sistema de educação superior no País. Em primeiro lugar, o

respeito ao princípio da autonomia das Ifes, incluído na Constituição de 1988 e desde

então objeto de um debate com escassos resultados, é condição indispensável para

que as transformações venham a ocorrer. A implementação da autonomia não pode

levar ao encolhimento da participação do Estado, do financiamento da educação

pública superior. Além de reivindicar uma definição clara por parte do governo do

montante de recursos destinados anualmente para manutenção, qualificação e

expansão das Ifes, a autonomia demandará importantes reformulações

administrativas. A autonomia não diz respeito, no entanto, somente a uma tomada de

decisão do plano financeiro e jurídico. Trata-se de um processo que, além de

disposição política, envolve redefinições conceituais e operacionais de grande

envergadura, que incidirão, inclusive, no plano da gestão acadêmica e institucional.

Quanto ao financiamento, é claro que, ao longo da década de 90, a destinação de

recursos para as instituições públicas sofreu uma drástica redução, cujas

consequências foram perversas para o cotidiano dessas instituições. A definição das

formas de financiamento e a reafirmação do compromisso inequívoco do Estado com

a educação superior pública consolidarão a inversão de tendência histórica, que se

observa só mais recentemente, e o estabelecimento de um investimento planejado e

contínuo na modernização e no crescimento da educação pública. A captação

adicional de recursos de outras fontes, sempre subordinada ao exercício das missões

precípuas do ensino superior, sob nenhuma circunstância deve desonerar a

obrigatoriedade do financiamento integral por parte do poder público.
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Com relação aos recursos humanos, anteriormente a quaisquer medidas relativas à

implementação de uma política adequada na área, é necessário assegurar a

manutenção permanente da reposição da força de trabalho das instituições, cujo

esforço vem sendo percebido mais recentemente, em especial por meio de políticas

como a reestruturação da universidade pública brasileira, através do programa Reuni,

por exemplo, fundamental para a manutenção e a recomposição dos recursos

humanos e da força de trabalho de cada uma dessas instituições.

Juntamente com essa reposição, torna-se necessária a elaboração de planos de

carreiras para docentes e servidores técnicos administrativos condizentes com as

condições atuais das instituições universitárias. A complexidade das novas tarefas

decorrentes da modernização das instituições, a diversificação das funções e o

ajustamento da remuneração e aquisição da qualificação devem, entre outros fatores,

encontrar abrigo nas diretrizes constitutivas dos planos de carreira.

Consoante esses princípios iniciais, a Andifes definiu algumas estratégias, que,

obviamente, pretende ver contempladas nas políticas públicas para as quais o PNE é

um importante instrumento. Entre essas estratégias, destaco: buscar a expansão

qualificada do sistema público federal de educação superior, presente em todos os

Estados da Federação e no Distrito Federal, visando contribuir efetivamente para o

atendimento das necessidades de formação superior e profissional da sociedade

brasileira; promover as alterações que se fizerem necessárias no ensino de

graduação e pós-graduação, de modo a garantir aos estudantes a condição da

formação cidadã, com ênfase nos valores éticos e cívicos, que devem orientar a vida

numa sociedade justa e democrática; revisar os currículos e projetos acadêmicos

para flexibilizar e racionalizar a formação profissional, bem como para proporcionar

aos estudantes experiências multidisciplinares e interdisciplinares, sólida formação

humanista e alta capacidade crítica; definir o montante de recursos necessários à

consolidação e à ampliação do sistema público federal; estabelecer mecanismo para

democratização do acesso, que implique novas formas de ingresso, sem afastamento

de critérios de mérito e considerando outras possibilidades de aferir conhecimentos e

competências; construir uma forte e abrangente política de assistência estudantil de

ampliação e qualificação de moradias e restaurantes universitários, para atender a
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milhares de estudantes de baixa renda, cuja formação demanda apoio, no que se

refere à manutenção, alimentação, moradia, saúde e transportes; valorizar

academicamente as atividades curriculares em comunidades, particularmente o

esforço nacional em favor da plena alfabetização da população brasileira; estabelecer

entre Ifes, Estados, Distrito Federal e Municípios colaboração efetiva voltada aos

objetivos finais da universidade - ensino, pesquisa e extensão; formular políticas

adequadas à recuperação e à consolidação dos hospitais universitários ligados às

Ifes, reconhecendo sua importância para o ensino, a pesquisa e a extensão; buscar

formas de superar a desigualdade de oferta de vagas em cada Estado da Federação,

estabelecendo políticas que definam taxas de referência do ensino público por

número de habitantes. Lembro aqui que a cobertura do ensino superior em Minas

Gerais, no sistema público, é inferior à média nacional, ainda que neste Estado esteja

concentrado o maior número de instituições federais de ensino superior. Continuando:

formular e estimular programas de intercâmbio de âmbitos regional, nacional e

internacional, envolvendo a cooperação acadêmica e a mobilidade de estudantes,

professores e pesquisadores, visando ao aprofundamento das relações do Brasil com

outras nações; consolidar e desenvolver mecanismos e instrumentos voltados ao

desenvolvimento cultural, científico e tecnológico das Ifes, com estabilidade no

financiamento, fortalecimento da infraestrutura de pesquisa e adequada distribuição

no território nacional.

Por fim, gostaria de dizer que nossa educação superior certamente não será

definitivamente reinventada a partir deste debate. Esse processo certamente contribui

para qualificá-la, contudo tal esperança não se tornará realidade se a discussão de

nossas propostas ficar restrita a pequenos grupos. O debate deve envolver

estudantes, servidores, técnicos, professores, parlamentares, governo e sociedade.

Estamos todos obviamente convocados para tal discussão, e agradeço a

oportunidade de realizá-la. Desejo que seja profícua, e certamente será a

contribuição para a formulação do novo Plano Nacional de Educação. Não posso

deixar de mencionar o compromisso ou a pauta que se estabeleceu também no que

diz respeito à formação de professores, os programas de licenciatura fundamentais

para o desenvolvimento sistêmico da educação. Eu diria, ex-Presidente da Andifes,
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ex-Reitor Mozart Neves, que a Andifes, a universidade brasileira, nos últimos tempos,

passou a se engajar nesse debate, e certamente bons frutos virão dessa participação

de todo o sistema federal na melhoria da qualidade da educação, por meio do

importante aspecto que é a formação e a valorização do professor na educação

básica. Muito obrigado, Deputada. Agradeço a todos.

Palavras da Sra. Maria Isabel Antunes Rocha

Boa tarde a todos. Cumprimento a Mesa na pessoa do Deputado Ruy Muniz. Peço

desculpas a todos por não estar presente desde o início, como era minha intenção,

mas nem sempre controlamos os acontecimentos do cotidiano. Só consegui chegar

há pouco, mas foi possível ouvir muitas coisas aqui. Estou aqui em função de um

convidado, porque a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura foi

convidada para estar nesta Mesa. Nesta semana, em Brasília, procuraram-me e

solicitaram-me que eu estivesse nesta Mesa por causa das discussões que estamos

fazendo, na última década, em torno da educação no campo. Aceitei o convite, a

indicação, e cá estou. Espero contribuir com essa discussão, já de antemão

parabenizando a Câmara e a Assembleia mineira por este evento.

Quero começar dizendo que o PNE enfrenta muitos desafios, isto é, a construção

do PNE é toda ela feita de desafios, mas é impossível conversar sobre todos os

desafios em 10, 15 minutos.

Diante das questões que gostaria de apresentar como desafio para o PNE, escolhi

uma, que é a questão da igualdade de acesso e permanência, que está inserida no

PNE. Esse também é um tema amplo, e não vou conseguir abordá-lo na totalidade,

dentro do tema sobre o qual venho me debruçando nos últimos 20 anos da minha

carreira, como professora e pesquisadora, que é a questão da escolarização dos

povos do campo. É desse lugar que pretendo falar, fazendo um recorte e tentando

contribuir para a discussão do PNE.

Gostaria de trazer à tona a questão da igualdade de acesso e permanência,

dividindo a minha fala, basicamente, em dois momentos. Num primeiro momento, vou

refletir um pouco sobre o que significa igualdade de acesso e permanência na escola,

dentro do contexto brasileiro. A seguir, falarei sobre o que significa isso, hoje, no

contexto do campo. Depois vamos poder conversar melhor sobre isso.
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Também podemos abordar algumas ideias que têm passado pela nossa cabeça e

que gostaríamos de partilhar com todos vocês e ver contempladas no PNE.

A primeira questão, quando falamos em igualdade de acesso e permanência na

escola, é que não podemos deixar de contextualizar isso; não em qualquer lugar, mas

como um desafio numa sociedade que é completamente desigual. A nossa estrutura

social é marcada pela desigualdade. Existem desigualdades profundas no País,

como, por exemplo, acesso à moradia, à saúde, aos bens de consumo e à escola,

que é o nosso tema de discussão. É uma desigualdade enraizada profundamente no

nosso tecido social.

Na semana que passou, discutimos o PNE na Faculdade de Educação e chegamos

à conclusão de que o primeiro parágrafo dele, toda a proposta do PNE e tudo o que

dissermos daqui para frente deverá basear-se, direcionar-se e ancorar-se na

compreensão de que temos uma sociedade desigual. Podemos ler o PNE, que é lindo

e maravilhoso, mas temos de olhar para a forma de se trabalhar na nossa sociedade,

ou seja, de cuidar da nossa materialidade.

Em relação à educação superior, é importante pensar na profunda desigualdade.

Se formos pensar no acesso à igualdade e na permanência, devemos preocupar-nos

com a forma de trabalhar para o acesso e a permanência de grupos sociais profunda

e estruturalmente excluídos. Como vamos fazer para que essas pessoas tenham

acesso e permanência?

Na semana passada, fiquei pensando no que já fizemos, porque também não

estamos mortos. Vimos discutindo e trabalhando isso na história. Esse assunto não é

novo para nós. Fiquei pensando nessa discussão histórica e relembrando que, por

um longo tempo e até hoje, muitas pessoas, educadores, pesquisadores e políticos

entendem que as coisas só melhoram de baixo para cima, por meio de uma boa

educação no ensino infantil, fundamental e médio, e que, uma hora, esse pessoal

chega à educação superior.

Chamo isso de projeto de acesso vertical. Quem está nascendo hoje, quem é jovem

não tem mais chance; quem está na profunda desigualdade hoje, nessa perspectiva,

não terá acesso à educação superior. Isso está previsto para daqui a 18 anos. Nessa

perspectiva, a possibilidade de igualdade, acesso e permanência está postergada
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para mais uns 30, 40 anos.

Uma outra perspectiva de que as pessoas falam muito é do acesso horizontal, que

chamo de sistema de acesso horizontal. Podemos manter do jeito que está e criar

possibilidades de acesso ou criar cursos superiores diferenciados, segundo a classe

social: para os mais pobres, um curso mais pobre; para os que têm mais condições,

cursos tecnológicos, e por aí afora. Isso hoje está muito claro: é preciso que existam

institutos superiores de educação para formar a massa de professores. Para que eles

precisam estar em uma faculdade fazendo pesquisa? Vamos dar um curso básico.

Existem também outras boas ideias, como uma que chamo de acesso transversal.

Façamos um recorte da população para dar apoio a alguns - pegaremos os que têm

mérito. Faremos algumas pesquisas para saber quem demonstrou bom desempenho

na área da educação infantil. Investiremos nessas pessoas e daremos bolsas para

que elas, transversalmente, cresçam e cheguem lá. É a ideia do mérito: dá-se apoio

para quem tem mais habilidade.

Se povos do campo estiverem presentes, de alguma forma, no PNE, precisaremos

lutar para eles saírem de lá. Isso porque os povos do campo estão na desigualdade

das desigualdades, no acesso escolar. Não precisamos nem repetir para o público

presente - esperamos que vocês já saibam - os índices. Não há no campo escolas da

5ª à 8ª séries nem de ensino médio. Se o jovem quiser estudar, ou entra no ônibus e

viaja uma, duas, três horas madrugada adentro para ir à escola mais próxima ou fica

sem estudar. Educação superior, nem se fala. Se alguém aqui tiver o sonho de

permanecer - estou chamando os pobres do campo - no campo trabalhando e

estudando, não terá chance nem de fazer o ensino médio.

Então, quando pensamos na educação superior, pensamos nesses três modelos

historicamente construídos. Mas os povos do campo não se veem aqui. E aí estamos

chamando a atenção para o PNE, que já trata da educação do campo, em um

capitulozinho não sei onde, escondidinho, junto com a diversidade, uma coisa quase

tratada como questão de diversidade. Entretanto, a questão dos povos do campo não

é apenas de diversidade, mas de desigualdade. Se tratarmos como diversidade,

estaremos escamoteando a realidade. Nessa perspectiva de desigualdade, para

pensar o acesso e a permanência dessa população na educação superior, teremos
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que fazer uso do Sr. Boaventura de Souza Santos, nosso grande intelectual, que diz:

“Numa situação de extrema desigualdade a que muitos povos estão submetidos,

deve ser garantido:” - se queremos construir a igualdade, se queremos a igualdade

de oportunidade, se todos concordarem que todas as pessoas devem ter acesso e ter

uma vida digna - “ser igual quando a diferença nos inferioriza, ser diferente quando a

igualdade nos inferioriza”.

Com essas duas máximas, os povos do campo já estão construindo possibilidades.

No PNE, não vai ser possível negar que os povos indígenas estejam construindo um

processo de acesso à escola, que os povos do campo, de maneira geral, estejam

construindo projetos de acesso à escola. Eles têm um projeto de educação, chamado

Educação do Campo, que não é só de acesso e permanência, mas de produção na

vida no campo. Quem quer permanecer ali está envolvido, há mais de 15 anos, neste

país, em um grande projeto de construção de um modelo de educação no campo, do

campo e para o campo. E o PNE não vai poder transformar isso em apenas um

capítulo da diversidade. O projeto de educação dos povos do campo prevê o direito

de acesso à escola em todos os níveis, da educação infantil à pós-graduação. Desde

quando, só porque alguém gosta de plantar tomate, ele não pode fazer um curso

superior, um doutorado? Por que, se quer fazer um curso superior, ele tem de deixar

o lugar em que mora e ir para não sei aonde? Então, em primeiro lugar, prevê-se o

acesso.

Mas o projeto dos povos do campo prevê também que essa escola seja

diferenciada. Não pode ser a mesma escola, com o mesmo modelo que se segue na

cidade, pois os modos de vida e os modos de organização do tempo e do espaço, no

campo, são diferenciados. Os povos indígenas e os agricultores familiares têm um

modo de produção de vida e querem uma escola que fortaleça o seu modo de

produção de vida; da mesma forma, os povos que vivem do extrativismo querem uma

escola que os ajude a permanecer lá e têm direito a essa escola.

Então, a discussão que provoco hoje é: a educação do campo quer ser, no PNE,

um capítulo que não esteja restrito à discussão da diversidade, e, para que os povos

do campo tenham acesso a essa escola, é preciso que o tratamento seja desigual. É

preciso haver políticas públicas de Estado que garantam a essa população a
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condição de um dia disputar em igualdade, o que eles ainda não terão condição de

fazer nos próximos 50 anos. Então, precisamos ter cursos, vestibulares e bolsas

diferenciadas para garantir o acesso desses sujeitos à educação. O Ministério Público

argumenta que há algo maior que diz que é preciso haver isonomia e igualdade.

Como teremos isonomia e igualdade de direitos onde há desigualdade? Como dizer

para uma pessoa dessas tentar o vestibular da UFMG, porque vai passar? Ela não

vai passar, mas tem de ter condição de entrar na UFMG. E não estou falando de se

esperar que o menino que está na educação infantil e que terá uma boa escola possa

um dia tentar o vestibular na UFMG; ele tem de entrar já. E não é em um curso

fraquinho, feito às margens da UFMG; é em cursos diferenciados de Engenharia, de

Medicina, de Veterinária e Agronomia, cursos de excelência, de ponta. Esse é o

projeto Educação do Campo, e é para essa luta que convocamos todos os envolvidos

com a educação do campo na hora de discutirmos e aprovarmos o PNE nas

diferentes instâncias. Espero ter dado o recado que os povos do campo me pediram

que desse para vocês. Obrigada.

A Sra. Presidente - Temos vários desafios na educação básica: a erradicação do

analfabetismo, o aumento da oferta da educação infantil, a universalização do ensino

fundamental e médio, o aumento da participação dos jovens no ensino médio,

técnico, profissional e universitário, o aumento da média de escolaridade do

brasileiro, que hoje se encontra entre 7, 9 anos, na Região Sul; 6 anos, na Região

Nordeste, e 4, 5 anos, no campo. Temos, então, de elevar o nível educacional do

povo brasileiro - este é um dos maiores desafios que temos na educação -, além de

aumentar a taxa de escolarização líquida, que hoje é de apenas 54,8%, sendo que,

na educação infantil, temos 64,8% das crianças brasileiras na escola. No ensino

fundamental, pelo fato de termos focalizado de forma preponderante sua

obrigatoriedade, temos hoje uma taxa maior, de 94,8%. Temos também a grata

satisfação da PEC da obrigatoriedade de as crianças de 4 a 17 anos estarem na

escola - espero que seja aprovada. Cremos que, com essa emenda constitucional,

ampliaremos e universalizaremos - pelo menos é o nosso desejo - o ensino

fundamental e o médio. Sabemos que a educação superior também tem uma das

taxas menores: nela ingressam apenas 12,6% da população brasileira. Temos agora
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esses desafios para discutir no plano nacional, atendendo à demanda de ensino de

qualidade, de aperfeiçoamento e valorização dos profissionais da educação, de

implementação do piso salarial, que é desejo de todos. Então, debateremos e

focalizaremos essa discussão, agora, na educação básica.

Agradeço a presença do Presidente do Cref 6, meu amigo Prof. Cláudio Boschi,

assim como a de seus demais representantes e a de todas as entidades.

Esclarecimentos sobre os Debates

O Sr. Coordenador - Neste instante daremos início à fase dos debates. Informamos

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.

Debates

O Sr. Coordenador - Daremos início à fase de debates. Como há perguntas por

escrito, solicito à Deputada Gláucia Brandão que proceda à sua leitura.

A Sra. Presidente - Pergunta do Sr. Gladson Reis, dirigida à Sra. Feliciana, da CUT.

(- Lê:) “Qual é o nosso papel para a construção de uma educação voltada para os

interesses da classe trabalhadora?”

A Sra. Feliciana do Vale Saldanha - O nosso papel é fazer a defesa incondicional

da educação, em qualquer espaço e em qualquer instância em que atuemos, seja no

movimento estudantil, seja no movimento sindical. Enfim, nos diversos espaços,

nosso papel é o de fazer a defesa da educação pública de qualidade social.

O Sr. Coordenador - Indago se alguém da plateia e do Plenário deseja fazer uso da

palavra. A essas pessoas serão concedidos 3 minutos para apresentarem suas

questões. Com a palavra, a Sra. Adriana Ferreira, a quem solicito que se identifique e

diga o nome da entidade que representa.

A Sra. Adriana Ferreira - Meu nome é Adriana Ferreira, sou Presidente da

Associação Nacional dos Universitários do ProUni. Ouvi atentamente todos os que se

manifestaram e, para compreender se posso prosseguir nos meus questionamentos e
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expor nossas demandas, gostaria de saber quando alguém irá falar alguma coisa

sobre o ensino superior. Ou será que, novamente, literalmente, no Plano Nacional de

Educação, irá se repetir o que aconteceu no Plano Decenal de Educação, que diz que

o ensino superior é de competência da União e que não é competência do Estado

discuti-lo? Tratando-se do Plano Nacional de Educação, quero saber quem está apto

a dizer alguma coisa sobre o ensino superior, para que eu possa apresentar as

demandas e propostas dos estudantes oriundos do ensino público e que estão em

faculdades privadas por meio do ProUni.

O Sr. Coordenador - Poderá dirigir sua pergunta a mim, à Deputada Gláucia, ao

Prof. Flávio ou à Profa. Maria Isabel.

A Sra. Adriana Ferreira - A última palestrante falou muito bem, assim como a Iedyr

Bambirra. Todos explanaram, de uma certa forma, as demandas dos estudantes do

ProUni. Por quê? Somos estudantes oriundos do ensino público, somos estudantes

de baixa renda e estamos nas faculdades privadas, que tiveram, no Enade, menor

índice de qualidade na educação. Onde estamos pretendendo chegar com a

democratização do ensino superior? Será que vamos ter que pleitear o acesso às

faculdades federais, consideradas as melhores em qualidade, sendo que não existe

número de vagas suficiente para a quantidade de estudantes que estão saindo do

ensino médio? Será que vamos ficar discutindo a formação desses estudantes que

estão completando o ensino médio, como irão ingressar ou como vão permanecer e

concluir? Devemos levar em consideração o número de estudantes do ProUni no

País: mais de 800 mil. São dados do MEC, que não especifica, até hoje, quantos

estudantes estão e em cada curso.

Temos hoje, também, relatos claros de auditoria realizada pelo TCU, mostrando

que, em apenas 5 Estados brasileiros, em 12 faculdades, foram detectadas mais de

30 mil bolsas de posse de estudantes da classe A, que possuem carro importado e

faziam ProUni durante o dia e faculdade federal à noite. Infelizmente, temos de contar

isso, pois sou prova viva e falo com empirismo. No ProUni, há bolsa integral e bolsa

parcial. Quando o estudante bolsista parcial se torna inadimplente, ele é colocado no

banco dos réus, perde a bolsa e ainda sofre ação judicial. Qual é a explicação que o

MEC, o TCU ou o órgão competente deram para a sociedade, para os próximos
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estudantes do ProUni ou para os estudantes do ProUni que estão no banco dos réus

sobre o que aconteceu com esses 30 mil, apenas em 5 Estados e 12 faculdades? Se

fizessem isso nacionalmente, não sei a que número chegaríamos.

Como diremos aos estudantes que estão hoje no ensino superior, por meio do

ProUni; que esperança temos de justiça, de transparência e de fiscalização do

programa? Pergunto isso porque estou aqui representando uma quantidade

expressiva de estudantes. Sou aqui a única, mas, se forem ao banco dos réus e

procurarem o número de evasão de estudantes do ProUni, verão que somos muitos.

Se analisarem os cursos em que os estudantes do ProUni estão - a quantidade

especificamente -, verão que estão nos cursos de Letras, História, Medicina e

Engenharia: isso é utopia. Gostaria que o MEC apresentasse, de fato, quantos

estudantes estão nos cursos que têm importância no mercado de trabalho.

Quero dizer mais. Os estudantes do ProUni, em sua maioria - são dados do “site”

do MEC -, estão no curso noturno. Sabem por que não estão aqui? Porque têm de

trabalhar, do contrário não comem e, se não comerem, não têm como se manter. Isso

é subsistência. Sabiam que há estudantes do ProUni que vão para a televisão pedir:

“Pelo amor de Deus, doem-me um livro!”? Sabiam que os estudantes do ProUni só

estudam por meio de xerox dados nas faculdades privadas, não têm transporte,

alimentação, moradia e carecem de assistência estudantil? Os pleitos dos estudantes

de baixa renda que estão hoje nas faculdades federais e a existência do ProUni

demonstram que carecem muito mais de apoio.

Esperamos que o País tenha, de fato, um programa de democratização do ensino

superior, mas com qualidade, justiça, igualdade, transparência, e que seja igual e

trate todos da mesma forma, assim como consta no art. 4º da Lei nº 11.096, que

instituiu o programa. Todos os estudantes, independentemente de serem bolsistas ou

não, devem ser tratados da mesma forma. Se analisarem no Brasil afora, nos

Ministérios Públicos e nos Tribunais de Justiça, verão que casos de discriminação

estão latentes, proporcionando que estudantes do ProUni venham a perder a bolsa.

Sem contar, por não haver fiscalização nem controle social no programa, que hoje

temos vários estudantes que fazem o Enem, conseguem pontuação, vão até a

faculdade entregar a documentação e seguir os trâmites normais, e simplesmente a
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faculdade lhes diz que não há formação de turma. A turma está lá formada, mas não

existe fiscalização, e ele não tem a quem recorrer.

Eu poderia apresentar calhamaços de “e-mails” recebidos, pois não temos nem

“site” e nos comunicamos por “e-mail”. Conheço e posso informar-lhes dados

estatísticos de qualquer Estado brasileiro onde há denúncias de mães que estão com

seus filhos fazendo tratamento psicológico. Eles foram discriminados e maltratados

dentro das faculdades privadas por serem simplesmente bolsistas, cidadãos oriundos

do ensino público, com todas as dificuldades contra as quais lutaram. Sonharam em

mudar essa realidade.

O Sr. Coordenador - Para concluir, Adriana.

A Sra. Adriana Ferreira - Concluirei. Falo isso com propriedade, porque sou uma

mulher com mais de 40 anos, mãe de três filhos. Honrei o Presidente Lula com uma

placa parabenizando-o pela criação do ProUni, a única forma pela qual eu, mulher

negra - trata-se de questão de gênero e raça -, pude sonhar em cursar o ensino

superior. Infelizmente, isso tem sido o pesadelo de muitos.

Peço-lhes, enquanto Plano Nacional de Educação, que venham com toda a

sensibilidade e com todo o empenho. Que todos da área de educação olhem para

nós como olham para os indígenas, para os do campo, com mais carinho, mais

atenção, mais respeito, para que tenhamos a honra de bater no peito e falar que

somos cidadãos brasileiros. Obrigada.

O Sr. Coordenador - Agradecemos à Sra. Adriana Ferreira. Não vou aventurar-me a

responder às suas indagações, mas queria fazer uma consideração, analisando a

história da educação, para que você entenda que a educação, como tudo na vida, é

um processo. As coisas nem sempre foram como são hoje, evoluíram. A história da

educação, no mundo inteiro, começou como uma atividade privada, paga só para

uma elite. Então ela foi evoluindo, e o Estado a assumiu. E muitos países, assim

como o Brasil, estão assumindo, cada vez mais, o papel de provedor da educação,

mas não é da noite para o dia que, num passe de mágica, se consegue incluir todos

para que tenham acesso à educação pública de qualidade gratuita. Isso seria ótimo, e

é o nosso sonho, o sonho de todos aqui.

Fazemos planos de metas, com objetivos claros que evoluam, mas temos de
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reconhecer algo. Até pouco tempo atrás - da década de 50 para cá, ou seja, apenas

60 anos estão se passando na história do Brasil -, houve grande evolução na oferta

de vagas. Quero informar-lhes que, de 1977 até 1987, ainda no período ditatorial no

Brasil e no final da redemocratização, havia o Decreto nº 77.000, que, por incrível que

pareça, proibia a criação de outros cursos superiores no País. Durante 10 anos - uma

década -, ficou proibida a abertura de cursos. Com a Constituição de 1988, houve

uma abertura. Em 1989, o Collor abriu o protocolo do MEC. Houve uma grande

expansão, uma entrada de cursos. No governo de Fernando Henrique Cardoso,

abriu-se mais ainda, e o Ministro Paulo Renato expandiu demais a oferta. Hoje o Lula

vem abrindo muitas faculdades, universidades federais, está evoluindo.

Sou da Região Norte de Minas Gerais, onde, até pouco tempo, não havia

universidade pública. A nossa universidade pública tornou-se pública a partir de 1994,

quando ocorreu a gratuidade na Unimontes. Aliás, a Unimontes foi criada em 1989,

mas só começou com cursos gratuitos a partir de 1994. Então temos 15 anos de

ensino gratuito. A UFMG foi para lá agora, com o Programa Reuni e está ampliando a

oferta de cursos. A Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e do Mucuri está

sendo implantada agora. Então está havendo evolução. Isso é um processo. Temos

de reconhecer isso, fazendo as políticas públicas diante de uma realidade

complicada, porque, nas instituições de ensino privadas, muitos não tinham

condições de pagar e atrasavam os tributos.

O nosso Ministro Fernando Haddad, por intermédio do Presidente Lula, teve a

excelente ideia, por meio de sugestões do setor privado, de fazer permuta de alguns

tributos a troco de vagas ociosas nas universidades privadas. Foi feito um programa

vencedor. Para os senhores verem, ele falou de 800 mil alunos no ProUni. Pelo

número que tenho, aproximadamente 900 mil alunos estão estudando hoje por via do

ProUni. Discordo de você quando diz que a maioria das escolas privadas têm notas

ruins. Isso não é verdade. Não, e pode ver que há várias escolas, universidades

federais, com notas ótimas, médias e ruins, e cursos de universidades federais

reprovados, assim como as universidades estaduais e privadas, que representam

90% dos estabelecimentos de ensino no País. De cada 100 escolas superiores neste

país, 90% são privadas. Hoje as instituições privadas têm a matrícula de 75% de
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todos os estudantes do Brasil, o que equivale a 5 milhões de estudantes. Três

quartos deles estudam no ensino privado. Garanto aos senhores que há escolas

privadas, e citarei o exemplo da PUC-MG, que estão entre as maiores universidades

deste país.

Tivemos aqui o Prof. Carlos Roberto Jamil Cury, da PUC, que fez uma conferência

fantástica sobre grandes mestrados e programas de doutorado. Claro que a pesquisa

e a formação de mestrado e doutorado estão mais presentes nas universidades

federais e nas próprias estaduais - como USP e Unicamp - que nas universidades

privadas. Em síntese, temos de avançar, mas também reconhecer que há uma

evolução. Não podemos fechar os olhos. Sabemos que as falhas existem, e que elas

precisam ser denunciadas. O controle social está aqui, como, por exemplo, este

importante debate. No entanto, há falhas no ProUni. Essas 30 mil vagas que estão

sendo ocupadas por estudantes que não têm o perfil do ProUni foram canceladas,

com direito de defesa para as pessoas se justificarem; porém todas as escolas têm

de investigar e punir o estudante que levou documento falso, como também averiguar

se houve cumplicidade da escola. Esse é o papel do Ministério Público, que, quando

há uma denúncia, processa e penaliza o culpado. Trata-se de um programa que

precisamos apoiar.

Em Minas Gerais, temos várias universidades federais que adotam esse programa,

por exemplo, há muitos anos, a UFMG e as universidades federais de Ouro Preto,

Uberlândia, Juiz de Fora, entre outras. Só recentemente começou a surgir nas

universidades estaduais, no ano de 1989. Agora estamos fazendo um movimento no

Estado para ampliar o número de vagas e cursos na Uemg e na própria Unimontes.

Concordo que é uma vergonha, no Brasil, somente 13% dos adultos - entre 18 e 24

anos - terem acesso ao ensino superior, enquanto, no Chile, temos 30%, e, na

Europa e nos Estados Unidos, 60%; porém estamos avançando. Hoje o ensino a

distância já tem 2.500.000 estudantes. Se somarmos o ensino a distância ao ensino

presencial, teremos cerca de 7.500.000 estudantes nesse segmento escolar.

Podemos ver que avançaremos muito mais com o ensino superior. No entanto fico

triste por viver em um tempo em que muitos não terão acesso às escolas. É preciso

estimular e investir muito mais na educação.
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Com a palavra, o Prof. Flávio dos Santos.

O Sr. Flávio dos Santos - Adriana, primeiramente, subjacente a sua pergunta, está

presente a questão da expansão da educação pública. Ela não é conflitante com a

expansão do sistema privado de ensino e acaba demandando iniciativas como essas

do ProUni, que, obviamente, cumpre também um papel social em um momento que

estamos no regime de expansão da oferta de vagas, de cursos, de ampliação do

sistema público federal, extremamente importante para o País. Trata também sobre a

questão do acesso, que, em especial, já foi debatido para a Educação do Campo.

Então há questão subjacente a sua pergunta.

Como dirigente do Cefet-MG, gostaria de abordar um ponto importante. O ProUni

não está diretamente relacionado com o debate que se trava no âmbito da Andifes,

mas diz respeito ao Ministério da Educação a preocupação com o controle e a

transparência das ações. Nesse sentido, quero dizer-lhe que estamos dispostos a

receber suas indagações e preocupações na busca por uma interlocução, e entregá-

las ao Ministro da Educação, que tem mantido, ao longo desse tempo, a boa

condução de um programa tão importante, como é o ProUni. De certa forma, mais de

800 mil estudantes ocupam vagas - até então ociosas - no sistema privado. Como

bem disse o Deputado Ruy Muniz, é um sistema que cresceu rapidamente e que

enfrenta também os seus problemas - e é natural que assim seja. O ProUni cumpre

esse papel de interlocução entre o público e o privado, como também o papel de

reforçar a formação de profissionais na educação superior. Portanto é

importantíssimo para o Ministério da Educação o controle e a transparência e que os

diagnósticos de eventuais problemas sejam clareados no menor tempo possível para

que se mantenha a legitimidade do ProUni na sociedade. Muito obrigado.

O Sr. Coordenador - Agradeço a exposição. Apenas para que a participação seja

plural, gostaria de saber quem mais deseja fazer uso da palavra. Há mais cinco

pessoas que desejam inscrever-se. Com a palavra, a Sra. Janine.

A Sra. Janine Vieira Teixeira - Boa noite. Meu nome é Janine. Sou da Federação de

Sindicatos de Trabalhadores das Universidades Brasileiras - Fasubra. Gostaria de

parabenizar os debatedores, o nível dos componentes da Mesa foi muito bom. Mas,

em especial, quero parabenizar a Isabela. Falar das desigualdades é muito
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importante neste momento. Penso que vamos ter de olhar não só o povo do campo,

precisamos olhar também para muitos outros segmentos, como os quilombolas.

Percebo que há um segmento da sociedade que está completamente excluído. Uma

face dessa exclusão - os estudantes das escolas públicas - ganha esse contorno que

foi dado agora com o ProUni. Eles também são desiguais, não têm a mesma

condição de entrar numa universidade pública como têm os nossos filhos, que

estudam em escolas particulares.

Falo isso porque estudei durante toda a minha vida numa escola pública, até a

universidade. A minha filha estudou durante a sua vida escolar em escola privada.

Acho que esse PNE tem a tarefa de pensar como colocar os estudantes das escolas

públicas nas universidades públicas. Não dá para o estudante da escola pública

estudar num escolão de 3º grau.

Há um outro agravante: temos de pensar em como não penalizar esses estudantes.

Não é possível que um estudante se forme com seu nome no Serasa ou que não se

forme, o que é pior. Ele não pode ser impedido de fazer a prova, não pode ser

impedido de concluir o curso por seu nome estar no Serasa por conta de meia bolsa

do ProUni. Esse PNE tem de dar conta disso. Vemos jovens de 20 e 21 anos com o

seu nome no Serasa, tanto do ProUni como da escola privada, que são impedidos de

fazer prova no final do ano, são impedidos de concluir o curso. Não podemos fechar

os olhos para isso que está acontecendo no Brasil, sob pena de não intervirmos na

realidade concreta. São jovens de 21 anos, que ainda não possuem formação

profissional, mas que já estão como o nome no Serasa, no SPC, e não terão

condições de dar continuação a sua vida profissional. Trata-se-se de uma situação

muito grave, que vive a educação brasileira. Como se começa um trabalho quando se

sai de uma faculdade sem se formar, no meio de um curso, com o nome no Serasa?

Como continuar a sua vida profissional a partir disso?

Penso que, ao discutir as desigualdades, temos de enfrentar o problema do

estudante de escola pública no acesso à universidade pública, gratuita e de

qualidade.

O Sr. Coordenador - Quero agradecer a participação da Janine. A título de

informação, em relação aos alunos do ProUni, que têm 50%, o Deputado Federal
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Gilmar Machado nos informou que estão estendendo o Fies, que hoje só paga o

INSS. As escolas poderão usar o título Fies para pagar qualquer imposto federal,

como o Imposto de Renda. O número de escolas que se interessam pelo título Fies

será ampliado.

Muitas escolas não se interessam em ter Fies hoje, porque só é usado para o INSS.

Não se pode destinar um número grande de vagas para o Fies. É por isso que,

mesmo havendo dinheiro na Caixa, o Fies contempla poucas vagas. O aluno do

ProUni, com 50%, pode fazer esse financiamento, pode estudar sem pagar nada, não

terá mais problemas com restrição, porque haverá oferta de crédito.

Com a palavra, a Profa. Maria Isabel, que quer comentar a fala da Janine.

A Sra. Maria Isabel Antunes Rocha - Quero comentar a fala da Janine e da Adriana.

Começamos a discutir o PNE na FAE. A nossa representante no fórum mineiro, a

Profa. Samira, tem uma incumbência: pleitear que, no primeiro parágrafo do plano,

seja estabelecido um compromisso explícito com os povos em situação de

desigualdade neste país. Temos de lutar por isso. Daí para frente, tudo o que houver

no PNE estará em torno dessa questão. Temos de nos unir, se quisermos que os

pobres deste país tenham acesso à educação, à escola de qualidade. Vamos unir os

pobres do campo e os pobres da cidade.

O que chamei de acesso transversal, tudo o que admiro e respeito em todas as

políticas implantadas principalmente nos dois mandatos do governo Lula, é uma boa

tentativa: ProUni, cotas, bônus. Tudo isso é bom, maravilhoso, e deve crescer, mas

não basta, não resolve a questão da desigualdade. Nessa linha transversal, alguns

conseguem fazer vestibular, chegar lá. Os pobres terão de lutar para ter um acesso

em rede, um acesso total. Não queremos acesso transversal, vertical ou horizontal, e

sim acesso em rede. Nenhum estudante pobre deste país pode ir para a universidade

sem bolsa. E não é de R$300,00, porque, com esse valor, não dá para ele se manter

e comprar os livros que nunca comprou na vida. Ele não tem sequer uma gramática

em casa, porque uma boa gramática custa em torno de R$90,00. O estudante pobre

deste país tem de ter bolsa específica para continuar estudando. Isso tem de constar

no PNE. O seu acesso tem de ser diferenciado, e aos melhores cursos deste país.

Essa não é uma luta pequena. Sem bairrismo, digo que os povos do campo têm
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uma metodologia de luta. Acho que os pobres da cidade devem aprender com eles.

Vale a pena ver o que esse povo anda fazendo. A luta é agora, com o PNE. Portanto,

se não houver capitulo introdutório contemplando essa situação, perderemos o bonde

da história. Estamos lançando isso hoje. Queremos que isso ganhe uma discussão

nacional. Nos próximos 10 anos do Brasil é preciso haver compromisso com os

pobres, não por meio de um acesso transversal, mas de um acesso em rede. É o que

posso dizer a vocês, solidarizando-me com a luta.

O Sr. Coordenador - Agradeço a Profa. Maria Isabel. Gostaria de dizer que, no

Brasil, as profissões técnicas de nível médio são muito desvalorizadas. Todo o mundo

que quer ter ascensão social se concentra no ensino superior.

Em determinadas áreas do mercado de trabalho de nível superior está sobrando

profissional. Sou médico, da área de saúde, e aqui em Belo Horizonte escolas

privadas de fisioterapia, nutrição, fonoaudiologia e biomedicina estão com vagas

ociosas. Currículos de profissionais dessas áreas estão sobrando, muitas pessoas

estão desempregadas. Então é preciso haver foco também nas profissões de nível

médio. Um problema sério da pirâmide de renda no Brasil é que as pessoas de menor

escolaridade ganham menos e as pessoas de escolaridade superior ganham muito

mais. Há uma diferença muito grande.

Nos países desenvolvidos, um profissional de nível técnico ganha US$1.500,00,

US$2.000,00 e uma pessoa de nível superior ganha 10, 15 ou 20 por cento a mais.

No Brasil, a diferença salarial é muito grande. Por isso, as pessoas ambicionam fazer

curso superior, e é difícil um País como o nosso, com quase 200 milhões de

habitantes, universalizar isso rapidamente, em apenas 10 anos. Gostaria que isso

fosse possível. Talvez, com o pré-sal, haja dinheiro para esse investimento.

Mas o que temos de fazer é uma educação básica de qualidade, uma educação

profissionalizante, e uma educação superior para aqueles que querem exercer essa

função superior, que é de pesquisa, e outras atividades na área do ensino. A área de

ensino hoje não está atraindo as pessoas que fazem curso superior porque os

salários não são bons. Quando a educação pagar bons salários, vai atrair os

melhores cérebros. O campo não precisa de tantos engenheiros agrônomos, de

tantos engenheiros florestais, precisa de técnicos. Hoje, para operar uma máquina de
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colheita, o profissional precisa ser quase que um engenheiro mecânico, porque ela é

toda computadorizada. O povo simples do campo não tem esse conhecimento; então,

temos que oferecer todos os níveis de educação. É preciso valorizar o ensino médio.

Vamos ouvir a próxima pessoa.

A Sra. Keine Pereira - Boa noite. Meu nome é Keine, sou pedagoga, tenho pós-

graduação em gestão da educação, sou aluna de escola pública e não concordo com

sua fala. Por quê? Porque sou estudante, na minha pesquisa de graduação estudei

sobre as políticas públicas da educação rural na concepção de Helena Antipoff.

Historicamente, no memorial temos relatos desses Secretários, Deputados,

Vereadores, e estamos falando de um plano para 10 anos. Dentro do Plano Estadual

de Educação de Minas Gerais, questionei a respeito do que queremos para 10 anos.

É impossível? É, mas é papel do Legislativo, papel da sociedade questionar e não se

acomodar diante dessas desigualdades.

Quando se considera que o homem do campo ou o indígena ou o quilombola não

tem que ir para o curso superior, repetem-se as políticas públicas do passado. No

passado, as políticas públicas criaram um sistema dual de ensino, onde a elite tinha

direito à educação superior e todos os excluídos historicamente tinham apenas a

educação básica. Estamos falando de um País cheio de potencialidade, estamos

falando de um pré-sal. Como seremos um País potente que vai dominar todas as

nossas riquezas, se não temos uma educação básica garantida, quando os

professores que aí estão lecionando - e eu sou uma deles - ganham R$400,00?

Como isso é possível? Se não investimos nos professores, se não investimos na

educação básica, será impossível obter avanços em 10 anos. Então estaremos aqui

fingindo e brincando com política pública. Não é esse o papel da política pública. O

papel do Legislativo e o da política pública é garantir e fazer a diferença para o

desigual.

E o nosso papel é questionar, ouvir esses desiguais. Tanto é que agora, em 2009, o

MEC lançou, em julho, um relatório que fala sobre a desigualdade no campo. É

terrível, e também triste, quando lemos que as pessoas vivem ali em desigualdade,

que não terão oportunidade de desenvolver suas competências, desenvolverem-se

como seres humanos. Quando falo de educação técnica, estou falando apenas de um
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mercado de trabalho que tem necessidades. Mas o ser humano não pode estar

condicionado, ele tem outras habilidades: científica, psicológica. São muitas as

competências que o ser humano tem, que o habilitam a ser um músico, um escritor

de livro, a questionar, a refletir. Quanto aos povos que historicamente foram

excluídos, se pensarmos que existe um grupo que tem de ir para um modelo além de

tecnicista e um outro para o modelo superior, quem vai para o superior pensa; quem

vai para o técnico executa. E aí teremos, daqui a 10 anos, os pobres sendo

mandados por outros, e nunca iremos mandar. O meu desejo é que tenhamos o

direito e ocupemos o lugar de pensar, de questionar, refletir e conhecer. Como iremos

construir uma política pública se não conhecemos quem é esse sujeito?

Conforme Miguel Arroio, a educação hoje homogeneiza todo o mundo. Falamos de

criança; mas não é a mesma coisa falar de criança pobre, criança rural, criança

indígena. São pessoas, são sujeitos que têm especificidades diferentes. E esse PNE

não pode trazer e tratar os povos excluídos como homogêneos. É preciso fazer

conhecer, e isso é papel do ensino superior. É preciso criar vaga no mestrado e no

doutorado para que possamos compreender e estudar esses sujeitos, e não deixar

que isso seja feito por um pesquisador de fora, que vai voltar para outra cultura.

Então, que o próprio indígena, o próprio quilombola, o próprio rural comece a se

conhecer e construa sua identidade. Só assim poderemos ter uma educação de

qualidade e só assim poderemos garantir a educação como um instrumento da

superação da desigualdade social. Muito obrigada.

A Sra. Ellen Vieira Santos - Boa-tarde, meu nome é Ellen Vieira e represento a

Federação dos Trabalhadores - e Trabalhadoras - na Agricultura do Estado de Minas

Gerais, a Fetaemg. Não estou aqui sozinha, vieram outros participantes, inclusive da

Fetag de São Paulo.

Inicialmente queria parabenizar os expositores pelo que foi apresentado aqui, ao

longo do evento. Parabenizo a Profa. Isabel. Ela foi muito feliz na fala sobre os povos

do campo. Para ela vai o meu direcionamento, o meu encaminhamento, até mesmo

para clarear o que não foi entendido, o que, creio, aconteceu em função do tempo.

Mais uma vez, a senhora apresentou muito bem a questão da desigualdade no

campo, quando muitos ainda temem retratar essa realidade que hoje está tão
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evidente tanto no nível social como no cultural e no econômico, mas principalmente

no meio social.

A senhora falou sobre o acesso e a permanência dos alunos nas escolas. Mostrou

também que a educação do campo não pode ater-se apenas a um capítulo de

diversidade. E não deve mesmo, porque é muito mais que isso, é mais complexa,

muito mais rica que isso. E, ao mesmo tempo, faz-nos pensar sobre esse PNE, 10

anos. Nós, representantes do campo, que passamos por esse processo histórico

excluídos, ficando sempre à margem não só do processo de educação, mas de todos

os aspectos que envolvem a sociedade, principalmente o político, que torna evidente

para nós que estamos, ainda hoje, à margem do processo.

No entanto a senhora destacou muito bem que nós, do campo, estamos nos

reformulando, nos organizando e construindo projetos de educação que são projetos

de vida, projetos que hoje se manifestam. Não há como não falar de educação do

campo e não falar que ela não está visível. Ela está aí. Pena que não se trata de uma

política pública, porque a nossa luta é para consolidar uma política pública do campo.

A senhora disse que, se a educação do campo estiver no PNE apenas como um

capítulo referente à diversidade, temos de lutar para tirá-la desse lugar. Realmente

vamos lutar. Qual é a nossa perspectiva da educação do campo, como podemos vê-

la hoje, dada a importância do PNE, que são 10 anos? Como vamos nos incluir de

forma qualitativa, de forma concreta, efetiva?

Mais do que um esclarecimento, Profa. Maria Isabel, faço um desabafo dada a

importância do PNE e também do protagonismo que hoje a educação do campo

exerce na política.

Sou filha de agricultora rural e tive a oportunidade de cursar uma universidade

pública, a Universidade Estadual de Montes Claros. Sou professora de Geografia.

Hoje não atuo nessa área porque sou Assessora de Educação da Fetaemg. Mas vim

dessa realidade, ou seja, driblei as dificuldades que são impostas a milhares e

milhares de filhos de agricultores rurais.

O Sr. Coordenador - Com a palavra, a Profa. Maria Isabel.

A Sra. Maria Isabel - Ellen, você está falando de estratégias, de como construi-las

para retirar a educação do campo do capítulo da diversidade do PNE e colocá-lo na
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discussão da desigualdade. E essa é a nossa luta.

Esta aqui é uma tática. Estou aqui, e vocês estão aí - estou vendo vários de vocês.

A educação do campo conquistou 50 vagas no Congresso Nacional, na Conae. Os

movimentos sociais do campo conquistaram 54 vagas - fiquei sabendo disso ontem,

mas não tenho certeza do número exato. Essa participação deve ser qualificada.

Teremos de unir-nos com os pobres deste País. Devemos começar a aprovar desde

as conferências regionais, estaduais. Esse capítulo tem de sair de Minas Gerais.

Essa introdução da desigualdade tem de sair do documento que sairá de Minas, e os

responsáveis por isso serão os nossos representantes. Não dá para fingirmos mais

que neste País não temos desigualdade, não dá para pensar políticas que não levem

isso em consideração. E se preciso for, vamos todos à luta, pois o PNE é muito

importante.

Essa sua posição, a presença de vocês aqui, significa um capítulo nessa luta. A

educação dos povos do campo e dos pobres deste País não é questão de

diversidade, nem somente uma questão de garantia; é questão de querermos

tratamento desigual para atingir a igualdade. É apenas isso, e isso aqui é luta.

O Sr. João Batista Cazassa - Primeiro, boa-noite a todos. Meu nome é João

Cazassa, sou do movimento sindical, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Sobrália

e estou aqui a convite da Fetaemg. Estou aqui também como Vice-Prefeito do

Município de Sobrália.

Gostaria de ouvir mais da Maria Isabel, companheira de longas datas. Sabemos

que nos pequenos Municípios - em todos eles, mas principalmente nos pequenos -,

as Prefeituras estão, dia a dia, fechando as escolas do meio rural. Somente estamos

conseguindo garantir o funcionamento de algumas escolas devido à luta dos

agricultores nos Municípios. Aliás, para conquistarmos agora uma vaga na

conferência estadual da nossa região, tivemos de nos juntar e nos inscrever como

educação no campo, porque até falaram: “Não existe isso, vocês estão na

diversidade”. No entanto, insistimos e conquistamos uma vaga para a conferência

estadual. Se existem ainda algumas escolas funcionando - no meu Município ainda

há duas escolas rurais - é porque há luta dos movimentos sociais para que isso

aconteça. Isso é muito importante, porque não queremos ver nossos filhos e também
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os filhos de nossos amigos sendo transportados em ônibus em péssimas condições

por estradas também em péssimas condições lá para a cidade para irem à escola.

Ou seja, onde estão o asfalto, o calçamento, o saneamento, as habitações

populares? Estão todos nas cidades, para onde querem levar até mesmo as escolas

rurais. Há luta no sentido de garantir a permanência das nossas escolas rurais.

Enfrentamos vários desafios, sendo o primeiro o número de alunos nas escolas. Os

programas de educação dos Municípios seguem as regras do Estado, que exigem

número mínimo de alunos, o que dificulta tudo. Outra questão apresentada pelas

administrações é relativa aos recursos, ou seja, a educação não é vista como

investimento, mas como gasto. Como os gastos são altos com as escolas rurais,

querem levar tudo para a cidade. Quero saber da Maria Isabel o que há nesse

sentido. Sabemos que há algumas diretrizes da educação no campo. O que podemos

construir para haver também financiamento diferenciado para os poucos Municípios

que mantêm suas escolas rurais? O que pode haver de incentivo? Como podemos

lutar para que haja incentivo para as Prefeituras manterem as escolas rurais, que são

fundamentais, principalmente nas séries iniciais, de modo a garantir a valorização do

campo? Muito obrigado.

O Sr. Coordenador - Obrigado, Sr. João. Inverteremos a ordem. Inicialmente,

daremos a palavra aos participantes da plateia. Em seguida, a Sra. Maria Isabel fará

seus comentários.

A Sra. Marlúcia Aparecida Moreira Gomes Martins - Meu nome é Marlúcia. Estou

representando o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Sobrália. Faço curso de

licenciatura em Educação no Campo, na UFMG. Já fui contemplada pelas falas de

vários companheiros, até mesmo da Isabel. A Sra. Isabel falou sobre o acesso e a

permanência. Estamos vivendo, em nossa turma, principalmente, esse problema da

permanência. Tivemos o acesso, mas, como a Isabel disse, após muita luta,

ofereceram-nos o curso mais barato, que é o de licenciatura. Não há outros cursos,

como se os povos do campo somente precisassem de professores. São necessárias

muitas outras coisas, de acordo com o modo de vida dos povos do campo, incluídos

os indígenas, os quilombolas, os agricultores, os ribeirinhos, etc. A permanência é

muito complicada, porque envolve trabalhadores rurais que tiram seu sustento da
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roça. Como poderão estudar? E suas famílias? Geralmente, quando os povos do

campo conseguem entrar na faculdade, já são pais e mães de família. Geralmente,

têm de desistir de estudar porque a sobrevivência grita mais alto que o privilégio de

estudar. Temos de garantir esse direito nesse Plano. Dez anos é muito tempo para

continuarmos do mesmo jeito de hoje, sem garantia do ingresso nem da permanência

na faculdade. As companheiras já falaram muito bem sobre o que eu queria dizer.

Não se trata de pergunta, mas de depoimento sobre o que estamos passando no

curso, para garantir que a educação do campo não fique excluída desse Plano para

10 anos. Como o João falou, não havia sequer vagas para a educação no campo.

Queremos garantias.

O Sr. Coordenador - Agradeço, Marlúcia, sua participação. Deixaremos as

respostas para as considerações finais, quando todos os debatedores responderão

aos quesitos ou farão outros comentários. Com a palavra, o próximo participante, a

quem solicito que se identifique.

O Sr. Silvério do Prado - Boa-noite a todos e a todas. Meu nome é Silvério e

represento a Federação dos Servidores Públicos - Fesempre - e a União Geral dos

Trabalhadores. Primeiramente, cumprimento todo o pessoal da Mesa. Gostaríamos

de cumprimentar também os demais expositores, que aqui estiveram, compuseram a

Mesa e foram brilhantes em suas palestras, mas infelizmente não estão mais aqui.

Nossos cumprimentos à Câmara dos Deputados pela iniciativa de trazer para Belo

Horizonte, para Minas Gerais, esse encontro regional do Sudeste. Muito me admira

não estar presente o pessoal de São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Pelo

menos não é do meu conhecimento que eles estejam aqui. Já que o encontro é

regional do Sudeste, gostaríamos que houvesse um compartilhamento também das

ideias dos demais irmãos dos outros Estados. A bem da verdade, acho que temos de

trocar experiências. Embora haja muitas diferenças regionais, poderíamos ver o que

se aproveitaria de bom, o que eles têm lá para aplicarmos na educação aqui em

Minas Gerais, e vice-versa. Como o plano é nacional, já estamos com o nosso plano

decenal, que já foi debatido e está com os Deputados para apresentarem pareceres

sobre as 249 emendas, que foram apresentadas e aprovadas entre as 1002

emendas. Esperamos que essas emendas sejam realmente aprovadas pela Câmara
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Federal e pela Assembleia Legislativa. Esperamos que muitas - ou talvez todas -

ideias ou propostas sejam aproveitadas no plano nacional. Parabenizamos os

Deputados Carlin Moura e Gláucia Brandão pela iniciativa de transformar esse plano

em um plano democrático, já que estão dando oportunidade para que toda Minas

Gerais participe. Vocês estão de parabéns. Ficamos também satisfeitos com a

Câmara dos Deputados, embora o tempo seja muito exíguo para conversarmos e

debatermos sobre tantas coisas. Mesmo assim agradecemos o privilégio de estar

aqui e ouvir vocês. Parabenizamos os colegas que nos antecederam em suas falas.

Concluindo, nós, que fomos os idealizadores do crédito educativo, somos solidários

ao ProUni e, agora, vamos mais além: gostaríamos que os nossos queridos amigos

Deputados e Senadores pensassem em fechar algumas torneiras da corrupção e

passassem a pensar no pré-sal, que virá aí. Porém, antes mesmo do pré-sal,

gostaríamos que os recursos que possuímos fossem mais bem empregados e que a

mídia fosse também um pouco aconselhada para educar melhor os nossos jovens e

as nossas crianças. Além disso, gostaríamos que houvesse maior responsabilidade

de todos diante de um objetivo que é único: a educação no País.

O Sr. Coordenador - Silvério, obrigado pela sua participação. Com a palavra, a Sra.

Adriana para fazer a sua consideração.

A Sra. Adriana Ferreira - Obrigada, Deputado. Agradeço também a solidariedade do

amigo. No primeiro momento, estive aqui para apresentar algumas demandas. Agora,

como estudante de Letras, quero dizer que sou conhecedora da história da educação

do nosso País. Sei da importância que tem o ProUni e as quotas, que agora, graças a

Deus, o STF discutirá e definirá. Sendo o ProUni o maior programa de

democratização do ensino superior, gostaria de dar à Profa. Maria Isabel uma

proposta que fizemos para os estudantes do ProUni. Quanto ao Plano Nacional de

Educação, no exato momento não estamos aqui para discuti-lo ou simplesmente

colocar defeitos. Muito pelo contrário, estamos aqui para aprimorar e consolidar esse

excelente programa de democratização do ensino superior, que só carece de

fiscalização e controle social. Tenham certeza absoluta de que vocês têm público

para ele. Somos mais de 800, estamos sendo cerca de 100 a 150 mil anualmente.

Minas Gerais é o segundo Estado em estudantes do ProUni. A primeira turma do
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ProUni, em 2005, era formada por mais de 100 mil estudantes, e só se formaram

50%. Então a proposta que trazemos, para que seja apresentada ao PNE, chama-se

Programa de Inclusão Virtual dos Estudantes do ProUni. É uma forma de dar acesso

por meio de outras fontes de conhecimento, além de xérox, ou seja, através do Educ,

que significa também a inclusão digital, que tem sido amplamente divulgada e

trabalhada no exterior. Queremos fazer jus à tecnologia e trazer para nós, estudantes

carentes de baixa renda - e isso se comporta para todos os demais que fazem parte

dos historicamente excluídos - uma nova forma de ter acesso à educação e à

informação. Gostaria de agradecer a todos a oportunidade.

O Sr. Coordenador - Para as considerações finais, com a palavra, a Profa. Edna

Gonçalves.

A Sra. Edna Gonçalves - A Undime, na seccional de Minas, representa os 853

Municípios deste Estado. É com essa orientação, agora muito presente nas 33

microconferências realizadas e nas 13 macroconferências, que buscamos essa

diversidade e também defendemos e mostramos a importância da efetiva participação

de todos os segmentos da sociedade, para que todos sejam contemplados por este

documento construído a muitas mãos, que será encaminhado à Conferência Nacional

de Educação. A nossa expectativa é que, realmente, a base seja ouvida, e, assim

sendo, acreditamos que formataremos um novo documento, que espero não incorra

nos erros do passado, como bem disse o Prof. Jamil.

O Sr. Coordenador - Obrigado, Edna. Com a palavra, a Profa. Feliciana.

A Sra. Feliciana do Vale Saldanha - Quero parabenizar a iniciativa do Legislativo

nos níveis federal e estadual em discutir o PNE. É importante que o Legislativo

envolva a sociedade, da forma como vem procurando envolver, especialmente o

Legislativo de Minas, quando propôs a discussão do Plano Decenal de Educação e,

agora, a discussão do plano nacional. A CUT tem participado de todos os espaços e

vai continuar participando. Queremos agradecer a participação de todos e dizer que

será muito importante a nossa participação nos grupos, amanhã. Parabéns por

estarem aqui até esta hora.

O Sr. Coordenador - Obrigado, Feliciana. Com a palavra, a Sra. Iedyr Bambirra.

A Sra. Iedyr Gelape Bambirra - Falar de uma educação caótica como a que nós
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temos demandaria um tempo maior que 15 minutos, por isso tive de excluir alguns

dos “slides” e algumas das falas, mas as pessoas estão me pedindo para falar a

respeito do primeiro programa público-privado, que o governo do Estado foi o primeiro

a lançar no Brasil, para a construção de uma megapenitenciária de segurança

máxima, bilionária, vez que foram gastos mais de R$1.000.000.000,00 nessa obra. O

valor diário de um preso é de cerca de setenta e quatro reais e alguns centavos,

enquanto que o custo diário de um aluno é de R$0,20. Daí se vê que é preciso

construir cadeia, sim, mas qual foi o dia em que um governante construiu escola de

um bilhão e duzentos? Nunca. Nossas escolas são verdadeiro lixo, pichadas, sujas,

sem vidros; os banheiros são imundos, e não há sala direito para professores, pais e

alunos. Isso é terrível. Os indígenas do Maranhão, por exemplo, lutam. Precisaram

sequestrar um funcionário da Funai para conseguir escola na aldeia. Será que esse

indígena precisaria namorar alguém do clã Sarney para conseguir escola? Para

concluir, agradecemos e elogiamos a presença dos senhores, que tiveram a

persistência de ficar até a última hora, enquanto vários foram embora. Muito obrigada.

O Sr. Coordenador - Obrigado, Sra. Iedyr. Com a palavra, a Profa. Maria Isabel.

A Sra. Maria Isabel Antunes Rocha - Para concluir, reafirmarei o que disse no início:

nosso Plano Nacional de Educação precisa de parágrafo introdutório dizendo: “No

Brasil, queremos, nos próximos 10 anos, garantir o acesso e a permanência na

escola”. Em seguida, deve dizer: “Mas na condição de desigualdade”. Se possível,

deverão constar os indicadores de desigualdade do País; todas as ações, todos os

capítulos do PNE deverão dar tratamento diferenciado. Em cada capítulo, em cada

inciso e em cada artigo, deverá ser repetido sempre, para ver se entra na cabeça:

“Haverá tratamento diferenciado para o acesso e a permanência dos pobres”. É

preciso que tenha isso para as pessoas em situação de desigualdade deste país. Se

não colocarmos isso agora, teremos Plano Nacional de Educação genérico, e

genéricos houve vários. Construiremos escolas de educação infantil, sim, mas haverá

prioridade para o campo, para os quilombolas, para as regiões pobres, para os

bairros pobres deste país. Haverá aumento de vaga para quem? Para os pobres do

campo, para os indígenas, para os povos da periferia, para os paupérrimos deste

país. Se não fizermos isso, perderemos o bonde da história. Há dinheiro neste país,
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sim. O governo Lula nos mostrou que há dinheiro, sim. Mostrou-nos com todas as

bolsas que desencalhou. De onde vem esse dinheiro todo? Esse dinheiro devia estar

indo para algum outro lugar. Há recursos, sim; somos um país rico. Prestem atenção:

a educação dos pobres não é só educação para mercado de trabalho, é para produzir

vida com dignidade, com sustentabilidade, com qualidade de vida; os melhores

cursos, as melhores escolas para quem sempre, há 500 anos, está fora dela. Só isso.

O Sr. Coordenador - Obrigado, Prof. Maria Isabel. Para as considerações finais, a

Deputada Gláucia Brandão.

A Sra. Presidente - Agradecemos aos expositores, em especial à Iedyr, à Feliciana,

à Edna, ao Mozart, à Maria Isabel, ao Flávio, que precisou sair. Agradecemos

também à Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados, a esta Casa,

ao Deputado Alberto Pinto Coelho, nosso Presidente, aos assessores, a todos que

participaram e a vocês, porque o objetivo era ouvi-los, para que busquemos subsídios

a fim de elaborar um plano que retrate as demandas e as necessidades atuais, para

construirmos um plano para os próximos 10 anos, uma política educacional que

realmente tenha excelência, que garanta a excelência das educações básica e

superior. Queremos que esse Plano tenha metas realistas e factíveis e recursos

adequados e suficientes para garantia da educação como direito de todos, o que não

se faz sem esses recursos. Que possamos, amanhã, dar continuação a esse debate,

e aproveito para convidar a todos vocês e aos que nos assistem pela TV Assembleia

para os quatro grupos de trabalho cujos trabalhos se iniciarão às 8 horas:

Financiamento da Educação, Qualidade da Educação, Formação e Valorização dos

Profissionais da Educação e Gestão e Avaliação da Educação. Amanhã teremos

tempo para debater com mais profundidade, e é importante que continuemos este

debate. Na parte da tarde, teremos a plenária, em que elaboraremos um documento

que vai retratar os subsídios da Região Sudeste para a construção desse plano

nacional. Faço este convite. Agradeço a todos vocês que permaneceram até esta

hora. Agradeço especialmente a participação da Keine, da Janine, da Adriana, da

Helen, do João, da Marlúcia e da Silvestre, que levantaram temas tão importantes.

Como disse o Jamil, vivemos em um país de dimensão continental, plural,

diversificado, complexo, em que temos como maior desafio a diminuição dessas
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desigualdades sociais, o que se fará por meio desse instrumento, que é a educação.

Ou seja, realmente teremos de discutir essas questões, buscar entendimento sobre

como garantir aos desiguais o tratamento desigual para que todos tenham igualdade

de oportunidade nesse ingresso à educação. Temos de discutir também sobre o

conceito de educação. De que educação estamos falando? Da educação como um

processo de formação humana, que permita ao sujeito desenvolver habilidades e

competências para conhecer a si mesmo, ao outro e à realidade em que vive, de

forma que possa intervir positivamente nela para construir a sociedade dos nossos

sonhos, igualitária, justa e solidária? Queremos que a educação realmente possibilite

às pessoas apreender, aprender e ter condições de criticar e de avaliar. Só por meio

do conhecimento é que poderemos construir essa sociedade. Queremos que a

educação garanta às pessoas o direito de conhecerem a si mesmas e de terem

conhecimento para criticar a realidade e nesta intervir para a construção dessa

sociedade tão sonhada. Agradeço a todos a oportunidade e, especialmente, ao

Presidente da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática, Deputado

Ruy Muniz, por ter presidido e participado conosco até agora deste debate. Amanhã

daremos continuação a este debate, e a presença dos senhores e senhoras é

fundamental para construirmos esse Plano com subsídios vindos das demandas de

diversas dimensões da sociedade, pela participação das entidades que representam

o setor educacional. Venham amanhã e participem conosco. Muito obrigada por

terem permanecido até este momento neste debate de extrema importância para a

construção da política educacional brasileira que desejamos e que seja realmente

importante e garanta acesso, permanência e sucesso às nossas crianças, jovens e

adultos. Que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria e vontade de lutar por aquilo em

que acreditamos. Parabéns a todos vocês e ao Presidente da Comissão de Educação

desta Casa, Deputado Ruy Muniz.

ATA DA 40ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 25/9/2009

Presidência dos Deputados Ruy Muniz e Carlin Moura

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - Composição
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da Mesa - Apresentação dos relatórios dos grupos de trabalho - Palavras do Sr.

Coordenador - Leitura da “Carta de Belo Horizonte” - Registro de presença - Palavras

do Sr. Silvério do Prado - Palavras do Sr. Roberto Gomes - Palavras da Sra. Feliciana

do Vale Saldanha - Palavras da Sra. Santuza Abras - Palavras do Deputado Carlin

Moura - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Carlin Moura - Gil Pereira - João Leite - Ruy Muniz.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Ruy Muniz) - 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

O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização do encontro “Mais dez: o

Legislativo e a sociedade construindo juntos o novo Plano Nacional de Educação”.

Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à Mesa o Exmo. Sr.

Deputado Federal Reginaldo Lopes, Coordenador dos trabalhos; a Exma. Sra.

Santuza Abras, relatora do grupo “Qualidade da educação”; o Exmo. Sr. Silvério do

Prado, relator do grupo “Financiamento da educação”; a Exma. Sra. Feliciana do Vale

Saldanha, relatora do grupo “Formação e valorização dos profissionais da educação”;

o Exmo. Sr. Roberto Gomes, relator do grupo “Gestão e avaliação da educação”; e

Deputado Carlin Moura, membro da Comissão de Educação desta Casa.

Apresentação dos Relatórios dos Grupos de Trabalho

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Profa. Santuza Abras, para apresentação do

relatório do grupo “Qualidade da educação”.

- Procede-se à apresentação do relatório.

O Sr. Presidente (Deputado Carlin Moura) - Agradecemos à Profa. Santuza. Com a
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palavra, o Sr. Silvério do Prado, que apresentará o relatório do grupo “Financiamento

da educação”.

- Procede-se à apresentação do relatório.

O Sr. Presidente - Agradecemos ao Prof. Silvério. Com a palavra, a Sra. Feliciana

do Vale Saldanha, que apresentará o relatório do grupo “Formação e valorização dos

profissionais da educação”.

- Procede-se à apresentação do relatório.

O Sr. Presidente (Deputado Ruy Muniz) - Agradecemos a participação da Profa.

Feliciana. Com a palavra, o Sr. Roberto Gomes, que apresentará o relatório do grupo

“Gestão e Avaliação da Educação”.

- Procede-se à apresentação do relatório.

O Sr. Presidente - Agradecemos a participação do Sr. Roberto Gomes. Este evento

é da Câmara dos Deputados, em colaboração com a Assembleia Legislativa. Com a

palavra, o Deputado Federal Reginaldo Lopes, que coordenará os trabalhos e fará o

fechamento deste encontro, com a aprovação da “Carta de Belo Horizonte”, que

sintetiza todas as propostas e será divulgada para todo o Brasil.

Palavras do Sr. Coordenador

Boa-tarde. Primeiramente, quero dizer da importância deste encontro, deste

seminário. Fazer e construir as novas metas do Plano Nacional da Educação, com

participação, é fundamental para o bom processo legislativo e para o sucesso da

educação no País. Em nome da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados,

agradeço o envolvimento e a participação dos senhores e das senhoras durante estes

dois dias, no debate. Os quatro temas são muito importantes e trazem desafio

enorme para a elaboração de um bom plano para a próxima década.

Acredito que há necessidade de intercalarmos este debate entre a qualidade, o

financiamento, a gestão e a formação da educação. Devemos ter um olhar da

educação como um processo em construção. Sem a ampliação dos investimentos,

fica muito difícil conseguirmos fazer com que este país possa, de fato, universalizar

uma educação de qualidade para todos.

Acredito que o trabalho do governo, nos últimos anos, em especial o governo do

Presidente Lula, conseguiu ampliar os investimentos; porém eles ainda estão muito
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aquém daquela primeira meta do financiamento votado no primeiro PNE, ou seja, 7%.

Fica ainda um desafio para o próximo plano. Entretanto houve uma ampliação nos

investimentos e, de fato, uma priorização do crescimento do financiamento pelo

percentual do PIB. Isso, de fato, priorizou no Brasil a educação básica. De 2005 para

hoje, houve um crescimento de 0,9%, ou seja, quase 1% do PIB, e esse investimento

ateve-se à educação básica. Na educação tecnológica e superior, os investimentos

foram vinculados ao crescimento econômico brasileiro.

Lembro ainda que houve um grande projeto de expansão das universidades

federais, por meio do Reuni, o programa de restruturação e expansão das

universidades brasileiras. Foram mais de 130 mil vagas criadas, ou seja, saímos de

100 mil vagas para 230 mil vagas, até 2012, ampliando o percentual de jovens de 18

a 24 anos. Se observarmos o percentual bruto só da juventude que tem de 18 a 24

anos, saímos de 9% para 30%. É evidente que esse valor ainda é muito tímido. Para

a próxima década, devemos ter o desafio - e isso estava no primeiro PNE - de

inverter o número de jovens das universidades públicas em relação ao das privadas.

Hoje são 25% de alunos nas universidades públicas e 75% nas universidades

privadas. O desafio é que possamos fazer essa inversão: 75% nas públicas e 25%

nas privadas.

No crescimento do investimento na educação, o governo priorizou, de fato, que os

recursos pudessem ser aplicados na educação básica, como ocorreu. Pela primeira

vez, o governo criou um programa ousado para a escola infantil, o Pró-Infância, e

está implementando, por meio do plano de ação articulada, a construção de 500

creches por ano. São quase 2 mil convênios em curso. Também com a criação do

Ideb, um instrumento positivo para buscarmos a qualidade na educação, o governo

ampliou o instituto no aperfeiçoamento do debate sobre qualidade da educação. Ter

um indicador para cada escola brasileira é muito importante, se esse vier

acompanhado de priorização da aplicação do recurso público na superação dos

atuais índices. Com isso, haverá a busca de uma qualidade e um índice maiores,

como colocados no Ideb.

Assim, tendo a oportunidade de acompanhar os relatórios dos grupos de trabalho,

percebo que esse desafio permanece e está vinculado à questão do financiamento. A
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proposta de atingirmos 10% deve ser um horizonte.

Temos de trabalhar para construir as condições políticas e orçamentárias no País.

Infelizmente não conseguimos atingir 7%; o País não deu conta; porém não devemos

recuar, mas sim avançar. Foi dessa forma que tratamos no Plano Nacional de

Juventude, que deverá ser votado na próxima semana, na Câmara dos Deputados,

no qual também colocamos a meta de 10% de investimento na educação para a

próxima década.

Ocorre hoje, no País, o debate em relação à riqueza do nosso subsolo, como o pré-

sal, e acredito que é, e tem de ser, uma das fontes de financiamento de que o País

não deveria abrir mão, muito menos o povo brasileiro. Afinal, constitui fundo para a

educação e outro para a ciência e a tecnologia, sem falar também do combate à

pobreza. Em especial, esses dois fundos referem-se à política correta para

garantirmos os investimentos necessários e para universalizarmos uma educação de

qualidade no Brasil. Evidentemente, não haverá educação de qualidade se não

houver valorização dos profissionais da educação. Acompanhei a leitura do relatório,

e, para mim, está claro que o País precisa de piso salarial para nossos professores.

Participei do ato no dia 16 de setembro, em Brasília, e fiz a defesa intransigente do

piso. Não acredito, e não quero acreditar, que o STF, que acabou de solicitar

aumento do seu piso para quase R$27.000,00, terá coragem de transformar o piso de

vocês em teto salarial. O pior, companheiro Silvério, é se o STF reafirmar que

poderão ser incorporadas as gratificações para o cumprimento do piso. Isso seria

vergonha para o nosso país. O mesmo grau de imoralidade será se o STF não

reconhecer que os profissionais da educação têm direito de receber pelo trabalho

extraclase. Receber por esse trabalho é fundamental para garantir bom planejamento

e qualidade na educação. Então o que está em jogo não é o ponto de chegada, mas

o ponto de partida. De fato, para valorizarmos os profissionais da educação, agora

precisamos convencer o STF a consolidar o piso salarial como lei constitucional, para

que, a partir de 2010, todos os Estados e os Municípios façam adequações de seus

planos de cargos e salários. Dessa forma começaremos nova história neste país,

valorizando esta missão que é das mais nobres: ser educador.

O desafio da educação, o que é minha enorme preocupação na rede, é a situação
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do ensino médio. Acredito que esse assunto requer debate mais aprofundado, no

entanto é importante frisar que o modelo político pedagógico atual não dialoga mais

com a nossa juventude brasileira nem com o povo brasileiro. É preciso repensar um

modelo novo. Seria mais importante para o Brasil e para os nossos jovens se

pudéssemos combinar a formação de ensino médio no mínimo concomitante com a

formação profissionalizante e com a formação técnica. A formação de conhecimento

geral não tem garantido entusiasmo aos jovens. A evasão é enorme, o percentual de

alunos que concluem a 8ª série é muito pequeno, e isso tem feito com que, cada vez

mais, tenhamos percentual muito pequeno de alunos que passa pelo ensino médio.

Precisamos ampliar esse debate. Realizamos alguns seminários na Câmara dos

Deputados, com o objetivo de chamar novo olhar para o ensino médio, com

possibilidade de fazê-lo mais diversificado, buscando dar respostas a esse público

jovem da população que deseja ter formação, concluir o ensino médio e ter uma

profissão, um ofício. Acredito que a culminação da formação técnica com a formação

de iniciação ao mundo da pesquisa e da ciência seria o melhor modelo. Penso que,

como já temos rede física e docentes em todos os Estados com esse modelo

pedagógico, o grande desafio é mudar o modelo político-pedagógico da formação do

ensino médio. Então é mais do ponto de vista de vontade política do que de grande

aporte de recursos. É evidente que, quando se muda formação geral para formação

profissionalizante, isso requer, sim, novos investimentos, principalmente para

laboratórios, equipamentos e para a qualificação profissional dos nossos atuais

professores do quadro de profissionais do ensino médio. Mas é certamente opção

política. Talvez seria a melhor opção política, tendo em vista o sucesso e o grau de

motivação quando temos oportunidade de entrar numa escola tecnológica,

profissionalizante, seja do Estado, da sociedade civil organizada ou comunitária,

privada ou municipal. É outro tipo de envolvimento e engajamento de toda

comunidade docente. Esse é o grande desafio. Para mim, para construir-se a

educação, tem de haver modelo sistêmico, investimento desde a creche até o pós-

doutorado. Aliás, essa é a concepção do Presidente Lula.

Leitura da “Carta de Belo Horizonte”

A Sra. Santuza Abras - Antes de ler a Carta, agradeço aos colegas que me
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delegaram esta função; à Câmara dos Deputados, por meio de sua Comissão de

Educação; à Comissão de Educação da Assembleia Legislativa; aos consultores e

aos assessores da Comissão de Educação; ao pessoal da GPI; aos consultores da

Câmara dos Deputados; a participação efetiva dos nossos colegas no grupo,

especialmente à relatora Clarisse Barreto e à Ana Cristina, da Casa. A Carta de Belo

Horizonte congregará várias coisas que lemos aqui, mas de forma mais

sistematizada. (- Lê:)

“Carta de Belo Horizonte, 25 de setembro de 2009. O Plano Nacional de Educação

– PNE – consiste no documento que estabelece princípios, diretrizes, prioridades,

metas e estratégias das políticas públicas na área da educação no Brasil para o

período de 10 anos. O atual PNE está na iminência de finalizar seu período de

validade. Diante disso, o Legislativo Federal convidou a sociedade para participar da

elaboração de novo Plano, que vigorará de 2011 a 2020. No intuito de integrar essa

construção coletiva, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais recebeu, nos dias 24 e

25 de setembro, o encontro da Região Sudeste do ‘Mais dez: o Legislativo e a

sociedade construindo juntos o novo Plano Nacional de Educação’. A realização de

encontros regionais tem como objetivo conhecer as diversas realidades coexistentes

no País e possibilitar a elaboração de plano que melhor atenda aos anseios e às

necessidades de cada região. Durante esses dois dias, houve ampla discussão sobre

os problemas da educação brasileira, e foram apresentadas várias propostas. A ideia

que norteou os debates foi a de que o PNE deve ser elaborado de forma a assegurar

uma educação de qualidade, capaz de formar pessoas aptas ao pleno exercício de

sua cidadania. Para os debates, tomou-se como referência o texto produzido pelo

Conselho Nacional de Educação ‘Indicações para Subsidiar a construção do Piano

Nacional de Educação 2011-2020’. Foram escolhidas, como prioridades, as seguintes

diretrizes: 1 - Em relação à formação profissional: implementar programas

permanentes de formação inicial e continuada em serviço para profissionais de

educação básica, visando ao aperfeiçoamento profissional e atualização nos diversos

conteúdos curriculares, a utilização adequada das novas tecnologias de informação e

comunicação e formação especifica para atuação em todos os níveis e modalidades

de ensino, notadamente as da Lei nº 10.639/2003, alterada pela Lei nº 11.645/2008;
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ampliar e garantir a oferta do curso normal de nível médio no País.

2 - Em relação à valorização profissional: implementar piso salarial e plano de

carreira para os profissionais da educação, compatíveis com sua importância social e

com os planos de profissionais de carreiras equivalentes; implementar, em parceria

com órgãos e entidades afins, políticas de saúde e de prevenção de doenças

profissionais voltadas aos profissionais de educação.

3 - Em relação ao financiamento: garantir: a) a aplicação de pelo menos 25% da

receita federal proveniente de impostos na educação, até o segundo ano de vigência

desse plano; b) a ampliação, até 201l, do investimento em educação pública para 7%

do PIB e para 10% até 2014, na proporção de 1% ao ano; c) o investimento dos

recursos oriundos da Desvinculação de Receitas da União exclusivamente para

educação; d) a autonomia das pastas estaduais e municipais de educação, conforme

o art. 69 da LDB; garantir composição paritária na composição dos conselhos e

eleição democrática de 50% de seus membros pela sociedade civil organizada,

concedendo-lhes poderes deliberativos.

4 - Em relação à gestão e avaliação: reformular o processo de avaliação vigente,

tendo em vista as metas e diretrizes do projeto político-pedagógico nas três esferas

de governo: a) estabelecimento de sistema de avaliação não ranqueado; b)

aprimoramento do processo ensino-aprendizagem; c) adoção de avaliação interna

que leve em consideração todos os atores envolvidos, bem como as condições

concretas ofertadas pelos Poderes Executivos, que vão desde a capacidade instalada

até a implantação da carreira dos trabalhadores em educação; d) adoção de

avaliação externa que incorpore os usuários da educação, tais como alunos, pais e

comunidade no entorno da escola; garantir gestão democrática que compreenda: a)

formação emancipadora do cidadão que leve em consideração os saberes não

formais, éticos, morais e de cidadania; b) conselhos de educação de caráter

deliberativo e de composição paritária, com 50% de representação dos usuários e

50% de representação de gestores e trabalhadores da educação; c) criação de

conselhos ou colegiados de escola; d) relações institucionais democráticas e

paritárias entre seus segmentos e a sociedade civil; e) revisão da legislação referente

a processo eleitoral e composição dos órgãos colegiados das instituições de
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educação superior, para implantação do critério de paridade entre os três segmentos;

f) valorização dos profissionais da educação mediante implementação de planos de

carreira com critérios e planejamento que garantam a formação continuada desses

profissionais em todos os níveis, garantindo sua remuneração durante o processo de

formação; g) determinação de percentual de profissionais de educação para suprir

eventuais ausências para qualificação, capacitações, licenças de saúde etc.; h)

identificação de todos os profissionais que atuam no processo ensino-aprendizagem

como trabalhadores em educação; i) garantia do fim da contratação temporária e de

acesso exclusivamente por concurso público, em que os títulos não sejam definidores

do resultado final do concurso; j) garantia, a cada segmento, do direito de se

organizar corporativamente.

5 - Em relação à qualidade da educação: garantir a efetividade do direito à

educação de qualidade por meio da consolidação de um sistema nacional articulado

de educação que: a) amplie os recursos destinados à educação, de modo a atingir

10% do PIB nos próximos cinco anos; b) garanta a participação da sociedade e o

controle público e democrático das instituições públicas e privadas de ensino; c)

valorize a diversidade étnico-cultural brasileira; d) atenda aos padrões básicos

relacionados à infraestrutura, a mobiliário e equipamentos, a recursos didáticos, a

número de alunos por turma, a gestão escolar e ao recursos humanos das escolas

públicas, notadamente da educação especial, indígena, do campo e quilombola; e)

invista na educação profissional e tecnológica; f) comprometa as instituições privadas

de ensino com a pesquisa e a extensão; g) garanta a implementação de serviços de

apoio e orientação para atendimento especializado aos estudantes e profissionais da

educação, de forma compartilhada com o SUS; h) garanta nos currículos dos cursos

de formação de professores e gestores da educação a preparação para atuação em

contextos pedagógicos diferenciados, como a educação nos sistemas socioeducativo

e prisional, a educação indígena, quilombola e do campo, englobando temáticas das

diferenças culturais, etnorraciais, de gênero e de orientação sexual, ampliando a

integração teoria-prática; i) invista na formação dos profissionais da educação; j)

promova e garanta a educação no campo, do campo e para o campo, valorizando

conteúdos e respeitando o espaço e o tempo diferenciados, aplicando metodologias
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específicas à realidade do campo e implantando a pedagogia da alternância; k)

invista na ampliação das universidades públicas, inclusive para incentivar a

permanência dos jovens no campo; l) promova a assistência estudantil para a

permanência dos estudantes no espaço escolar; superar as desigualdades estruturais

do País por meio de políticas de democratização do acesso, permanência e sucesso

escolar para a garantia da qualidade da educação.”

O Sr. Coordenador - Gostaria de agradecer a Profa. Santuza Abras a apresentação

da “Carta de Belo Horizonte”. Nossa metodologia é a construção de uma carta

consensualizada, que não seja submetida a aprovação. É um processo de construção

de consensos, representando uma síntese do debate.

Registro de Presença

O Sr. Coordenador - Gostaria de registrar a presença, nas galerias, de alunos da

Escola Estadual Manoel de Matos Pinho, do Município de Contagem. Sejam bem-

vindos. Esta é a Casa de vocês. Registro, ainda, a presença, nas galerias, do

Vereador Demétrio Ayala, Presidente da Câmara Municipal de Guanhães. Com a

palavra, o Sr. Silvério do Prado.

Palavras do Sr. Silvério do Prado

Primeiramente, quero agradecer por poder fazer parte desta seleta Mesa, o que é

um privilégio. Quero agradecer aos meus companheiros de grupo, que tão

dedicadamente pensaram nos problemas de financiamento - ou da falta de

financiamento - para a educação. Para alguns dos itens, gostaríamos que o Deputado

Federal Reginaldo Lopes, por gentileza, não deixasse de lado os anexos, porquanto

são importantes também. Quero cumprimentá-lo, Deputado, pela sua fala,

principalmente quando V. Exa. falou da grande possibilidade de nossa independência

com o pré-sal; da grande possibilidade e da necessidade de o piso salarial dos

professores ser apenas um ponto de partida, porque ninguém falou em teto. Não é

preciso pensar que o piso está muito baixo, não; queremos que cada vez mais o

professorado seja valorizado, assim como o profissional da educação. Assim fazendo,

com certeza o nosso país será bem melhor, e a criançada, que estava lá em cima,

certamente terá um Brasil melhor.

Gostaria de agradecer a oportunidade e de me desculpar por ter-me esquecido do
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nome da nossa vice-relatora, Tânia Ferreira, a quem agradeço a colaboração. No

mais, agradeço aos Deputados aqui presentes, Ruy Muniz e Carlin Moura, e à

Deputada Gláucia Brandão, que, com muita dedicação, tem doado seu tempo e seu

trabalho para a educação. Muito obrigado. Foi um prazer conhecer todos vocês que

vieram da Região Sudeste e de diversas partes de Minas Gerais. Espero que a nossa

contribuição, a contribuição da Federação dos Servidores Públicos e da UGT tenha

sido eficaz ou pelo menos eficiente para que se produza um resultado eficaz e se

melhore a educação deste país. Muito obrigado.

O Sr. Coordenador - Nós é que agradecemos o seu trabalho como relator. A

Comissão de Educação da Câmara dos Deputados agradece. Com a palavra, o Sr.

Roberto Gomes.

Palavras do Sr. Roberto Gomes

Ao cumprimentar o Deputado Federal Reginaldo Lopes, estendo cumprimentos a

todos os que fazem parte da Mesa e da plenária por este excelente seminário. Espero

que os demais seminários sejam tão ricos ou até mais do que este que agora

acontece, aqui.

Quero destacar a importância deste processo de discussão do PNE e a importância

do envolvimento do Legislativo, visto tratar-se de um processo que vai passar por lá,

pois a aprovação vai se dar na Câmara. Então, é importante que hoje o Legislativo já

se esteja envolvendo nessa discussão e realizando esses diversos seminários.

Outra coisa importante é a associação das discussões que ocorrem nesses

seminários com a Conae. Afinal de contas, a Conae está acontecendo em todos os

Estados, e, a partir da conferência nacional, será realizado um documento final, que

será o documento base.

Com certeza, esses seminários mostram a disposição e a atenção do Legislativo

para a importância da discussão e das deliberações - as da Conae e os

encaminhamentos feitos a partir das discussões nesses seminários -, a fim de evitar

que aconteça no próximo PNE o mesmo que ocorreu no atual, pois a sociedade civil

organizou um PNE, e o Presidente sancionou outro. Na realidade, ele não foi

discutido ou, se passou pela discussão da sociedade, não foi contemplado como um

todo.
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Gostaria de solicitar, a partir do envolvimento do Legislativo na discussão desse

tema, que ele faça o mesmo com as diversas conferências que estão acontecendo.

Que ele dissemine isso por meio desses seminários, por meio desse envolvimento

prévio nas diversas discussões, nas diversas conferências que estão acontecendo.

Obrigado a todos. Boa tarde.

O Sr. Coordenador - Obrigado, Sr. Roberto Gomes. Com a palavra, a Sra. Feliciana

do Vale Saldanha.

Palavras da Sra. Feliciana do Vale Saldanha

Em nome da Central Única dos Trabalhadores - CUT - e do Sindicato Único dos

Trabalhadores em Educação de Minas Gerais - Sind-UTE -, lembro a todas e a todos

que aqui estão a importância deste momento em que o Legislativo assume sua

parcela de responsabilidade na construção do novo PNE. É importante que nós, que

já participamos da discussão do Plano Decenal de Minas Gerais, recentemente, e

estamos participando da discussão da Conae, onde serão elaboradas as diretrizes

para o novo PNE, tenhamos a consciência de que, após a aprovação do novo PNE e

sua tramitação na Câmara dos Deputados, será preciso fazer o monitoramento

constante e o controle social desse plano, que não pode ser mais um a ficar

engavetado, esquecido, como muitas leis ficam. Agradeço a todos pela participação e

à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, pela participação neste evento.

O Sr. Coordenador - Obrigado, Feliciana Saldanha. Com a palavra, a Profa.

Santuza.

Palavras da Sra. Santuza Abras

Saúdo a Mesa, na pessoa do Deputado Federal Reginaldo Lopes, e agradeço a

oportunidade de estar aqui como relatora deste grupo. Estou representando a Uemg.

Temos muitos problemas na Universidade, e muitas das questões levantadas aqui,

hoje, afetam-nos diretamente. Foi muito oportuno que o Roberto e a Feliciana tenham

lembrado aqui a Conae. Aliás, no nosso grupo, comecei o debate lendo um encarte

do documento referência, e nele está bem colocado que todos esses movimentos

feitos em nível de Estado e de Brasil têm um único objetivo: levantar subsídios para a

construção do novo PNE. Então, sou solidária ao que os colegas que me

antecederam falaram. Hoje, no Brasil, vivemos uma situação muito interessante, pois
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não apenas devemos como estamos podendo participar de perto de tudo isso.

Esperamos que, na hora da votação dessas leis e dessas emendas, nossa voz

continue sendo ouvida e que participemos cada vez mais. Sei que é muito difícil sair

do trabalho, sair de sua cidade para participar, mas não podemos ignorar essa

oportunidade, porque, depois, não adianta reclamar. Então, agradeço esta

oportunidade. Tenho participado de vários desses fóruns, e, para mim, tem sido

motivo de crescimento e de felicidade poder colaborar para melhorar a educação no

País. Muito obrigada.

O Sr. Coordenador - Obrigado, Profa. Santuza Abras, por suas considerações. Com

a palavra, o Deputado Carlin Moura.

Palavras do Deputado Carlin Moura

Cumprimento o nosso Deputado Federal Reginaldo Lopes, a quem peço transmita

nosso abraço à Deputada Federal Maria do Rosário e aos Deputados Federais Gilmar

Machado e Odair Cunha, que participaram deste importante seminário. Saúdo

também o Presidente da Comissão de Educação desta Assembleia, Deputado Ruy

Muniz, assim como a Deputada Gláucia Brandão, cujo papel foi destacado.

Cumprimento, ainda, de forma especial, o Presidente desta Casa, Deputado Alberto

Pinto Coelho, que tem sempre disponibilizado a Casa do povo para o povo. O povo é

o verdadeiro dono da Casa, e o Deputado Alberto Pinto Coelho tem demonstrado

grande sensibilidade. Esta Casa sempre é palco de grandes acontecimentos e

debates públicos, fundamentais para a vida da sociedade mineira. Cumprimento

também os componentes da Mesa, as entidades e movimentos sociais, os sindicatos,

os professores, os servidores, os telespectadores da TV Assembleia, os nossos

Consultores e assessores. De antemão, agradeço a todos a importante contribuição.

Nestas considerações finais, objetivamente chamo a atenção para o fato de a pauta

da discussão da educação hoje ser diferenciada da dos anos 90, quando discutíamos

as privatizações, a mercantilização do ensino e a falta de investimentos na educação.

Agora, sob a égide do governo Lula, a pauta é diferenciada, ou seja, mais

investimentos para a educação, fortalecimento do ensino público gratuito e

participação popular. Temos muito a construir para melhorar a qualidade da educação

brasileira. Todavia tenho a convicção de que eventos como estes e propostas como
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as aqui apresentadas são fundamentais.

Chamo a atenção para um ponto crucial. De nada adianta planejamento ou

estabelecimento de metas e ações se não tivermos os recursos orçamentários

específicos, se não se vincular o orçamento ao cumprimento dessas metas.

Financiamento da educação, no meu modo de entender, é ponto crucial tanto com

verbas novas, como as de investimentos decorrentes do pré-sal, como também e

especialmente com a vinculação do orçamento.

É fundamental, Deputado Federal Reginaldo Lopes, a aprovação do projeto em 1º

turno. Espero que seja votado em 2º turno, no Senado, o fim da Desvinculação de

Receitas da União - DRU - no que diz respeito à educação. É um escândalo

determinar um orçamento para a educação e, depois, esse mesmo orçamento entrar

no caixa único para fins outros que não educação, como, por exemplo, para

pagamento do serviço da dívida. Isso é um desserviço à Nação. É fundamental o fim

imediato da DRU no que diz respeito à educação. Esse é um ponto importantíssimo

que este seminário e o PNE devem estabelecer.

Há uma segunda questão muito repisada, e é importante repisá-la quantas vezes

for necessário. Não se constrói educação de qualidade sem valorização do professor.

Sem a valorização desse profissional, a educação transforma-se em ficção. O

estabelecimento do piso nacional da educação é de fundamental importância,

especialmente agora que entrará em votação, no Plenário do STF, a ação direta de

inconstitucionalidade subscrita por cinco Governadores. Devo alertar, apesar de o

Governador de Minas não ter subscrito essa ação, que o que ele pratica em Minas

não é o piso nacional da educação, mas o teto dos professores. Ele sequer teve

coragem de ir ao Supremo. Ele estabeleceu como prática aqui, em Minas Gerais.

Temos de romper com essa prática. Temos de construir um piso nacional para os

professores também em Minas Gerais.

Por fim, Deputado Reginaldo Lopes, quero que o senhor transmita à Comissão de

Educação que são fundamentais seminários como este, que chamam a sociedade

civil para discutir o Plano Nacional de Educação. Saliento também que esses

seminários realizados devem manter sintonia plena com os debates da Conferência

Nacional de Educação em curso no País, que, a meu ver, são o norte mais
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importante, o espaço mais privilegiado para ouvir a sociedade civil. O Presidente Lula

já se comprometeu a acatar as deliberações da Conferência Nacional de Educação. A

Comissão deve estar atenta a essas discussões da Conferência Nacional, que será

realizada em 2010, e incluir, no Plano Nacional, essas deliberações. Em Minas, por

exemplo, está em curso a Conferência Estadual, que é preparatória para a

Conferência Nacional. Quando não acatamos decisão, acontece como em Minas.

Para se ter ideia, a Secretaria de Educação não teve o compromisso de coordenar a

Conferência. Em Minas, hoje está sendo muito bem coordenada pela Undime, mas

demonstra descompromisso da Secretaria de Educação com essa Conferência. O

governo do Presidente, sem dúvida alguma, tem de valorizar a Conferência Nacional

de Educação. Espero que a Câmara dos Deputados - e tenho esta convicção -, com

sua Comissão de Educação muito bem presidida pela Deputada Federal Maria do

Rosário, esteja atenta e em sintonia plena com as discussões do Plano Nacional de

Educação e as deliberações da Conferência Nacional de Educação.

Agradeço a todos a brilhante participação. A Comissão de Educação da Assembleia

Legislativa de Minas Gerais está sempre de portas abertas para continuar esse

debate sobre a educação. Aliás, neste segundo semestre, iniciamos a votação do

Plano Decenal Mineiro; os relatórios foram distribuídos a cinco relatorias, e votaremos

até o final do ano. Minas está de parabéns. Os professores, os alunos, os servidores

estão todos de parabéns. Sucesso nesta empreitada, porque o futuro do Brasil

depende, sem dúvida alguma, da melhoria da qualidade da educação.

O Sr. Coordenador - Obrigado, Carlin Moura. De acordo com a metodologia do

seminário, todos os relatórios dos grupos fazem parte do relatório final na íntegra.

Todos os debates e as propostas apresentadas estarão contidas no relatório final. A

“Carta de Belo Horizonte” é uma síntese dessas propostas. Na nossa avaliação, é

importante que os relatores dos grupos façam essa síntese, um resumo do texto, para

que seja incluído na publicação final. Todo o conteúdo estará garantido no relatório

final. Encaminhamos para que esses relatórios façam uma síntese, porque é uma

carta. Todos os Estados fizeram essa síntese em mais ou menos uma página e meia;

aqui foram mais ou menos quatro páginas, com detalhamento muito grande. Por isso

pedimos essa compreensão. Pergunto aos relatores e às relatoras se concordam com
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esse encaminhamento?

O Sr. Silvério do Prado - Deputado Federal Reginaldo Lopes, concordamos com

essa síntese, contanto que conste na carta “Vide anexos” e que, nos anexos, estejam

contempladas todas as propostas que foram devidamente apresentadas a esta Mesa.

A Sra. Santuza Abras - Está correto o que o Prof. Silvério disse, mas, talvez, com

um apontando para o teor da carta geral, mesmo que façamos um resumo dela. Aliás,

gostaria de contar com os colegas do grupo apontando para essa carta, vez que ela

teve um teor maior de propostas. Acho difícil fazer isso em uma página. Não há

como, Deputado. A minha proposta é que o inteiro teor da carta entre como anexo.

O Sr. Roberto Gomes - A minha preocupação é relacionada a um futuro momento.

Assim sendo, haverá necessidade de uma vigilância maior da sociedade como um

todo, não duvidando da Comissão de Educação da Câmara. O que me preocupa são

os demais itens que não constarão nesse resumo, por medo de, depois, eles não

serem apreciados.

Tenho certeza de que o Deputado vai dar a garantia de que, independentemente de

estarem ou não na carta, esses itens serão objeto de análise da Comissão. Do

contrário, tornar-se-á inócua toda aquela discussão que fizemos na parte da manhã.

A Sra. Feliciana do Vale Saldanha - Há concordância, sim, até porque o grupo de

que participei trouxe só essas quatro mesmo. Não há problema nenhum. O processo

de discussão de cada grupo se incumbirá de garantir isso aí.

O Sr. Coordenador - Então, há uma concordância. Quero garantir aos relatores e

também ao Plenário que todo o conteúdo estará no relatório final. Sobre a carta, os

relatórios irão fazer uma síntese. Isso porque há detalhamentos, como, por exemplo,

o aumento do investimento na educação, do PIB, detalhando 1% a cada ano ou

separando 7% até 2010 e 10% até 2014. É esse detalhamento que não é necessário

estar contido na carta.

O nosso objetivo é garantir que isso seja feito. Aliás, toda a assessoria da

Comissão de Educação está presente, e tudo está sendo registrado. Os senhores

receberão o relatório final, com todo o conteúdo detalhado de cada grupo de trabalho.

Antes de passar a palavra ao Deputado Ruy Muniz, nosso Presidente da Comissão

de Educação desta Assembleia, gostaria de dizer que estamos encerrando o mês de
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setembro, quando terá início a primavera. Acredito que o mês de setembro foi muito

proveitoso para a educação brasileira porque votamos matérias extremamente

importantes no Plenário da Câmara - conforme muito bem falou o Deputado Carlin

Moura -, como o fim da DRU, que irá, imediatamente, ainda neste ano de 2009,

ampliar os recursos na casa de 8%, uma vez que hoje incidem apenas 18% sobre os

80% da arrecadação. Essa desvinculação é que irá permitir a ampliação de

investimentos. Trata-se de um projeto que, a partir de 2010, reduzirá esse valor para

5%, e, em 2011, acarretará o fim definitivo da DRU. Essa é uma demonstração de

compromisso do governo do Presidente Lula com a ampliação dos recursos para a

educação brasileira.

Por último, gostaria de dizer que votamos a nova legislação sobre as entidades

filantrópicas, que também contribuirão muito para a educação brasileira. Votamos

ainda, no Plenário e em regime de urgência, as mudanças no Fies e, agora, vamos

votá-las no Senado. Uma das mudanças no Fundo de Incentivo à Educação Superior

é que estamos priorizando também os profissionais da educação. Ou seja, será

amortizado em 1% a cada mês o financiamento de todos os alunos que, ao

concluírem seu curso, dedicarem-se à licenciatura, ao serviço público. Não é que se

pagará com o serviço público, mas pela presença. Haverá também uma redução

muito importante de 9% para 3,5%. Pela primeira vez podemos dizer que há um

fundo que financia a educação do jovem nas instituições de ensino privadas com juro

negativo, subsidiado, na casa de 1% - há a inflação de 4,5%. Sairemos de 30 mil

vagas financiadas por ano pelo fundo e, no mínimo, chegaremos à meta de 200 mil

vagas por ano, porque outras mudanças também ocorreram para destravar o

programa e facilitar que as instituições privadas ofereçam mais vagas.

Com a palavra, a Sra. Tânia Maria Ferrera, companheira presente no Plenário.

A Sra. Tânia Maria Ferrera - Meu nome é Tânia. Na “Carta de Belo Horizonte”, na

questão do financiamento da educação, não ficou contemplada uma das propostas

levantadas pelo grupo. Estou com uma cópia da “Carta”, que não apresenta a

questão do Fundeb. Apresentamos a proposta da rubrica específica para os diversos

segmentos da sociedade, o que não ficou garantido na “Carta”. E ainda serão tiradas

mais coisas.
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O Sr. Coordenador - Tânia, obrigado pela contribuição.

Faço o esclarecimento de que, primeiro, aqueles que participaram dos grupos de

trabalho poderão, na reunião, estar com os relatores, que ficarão responsáveis por

fazer a síntese. Mas quero repetir que a totalidade do conteúdo das propostas dos

grupos de trabalho estará contido no relatório final. A “Carta” é uma síntese. O

relatório final será distribuído para todo o País, participará do seminário nacional final

do PNE. Quero também esclarecer que a Proposta de Emenda à Constituição nº 277,

da DRU, que foi criada em 1993, com a URV e com o fundo de estabilidade

econômica, retira a educação das áreas passíveis de desvinculação. Na verdade, ao

decretar-se o fim da DRU, esse recurso está vinculado imediatamente à educação.

Não é desvinculação da educação, pelo contrário, incidirá agora sobre os 100% da

arrecadação e sobre os 8%. Tinham sido desvinculados 20% dessa obrigatoriedade e

agora se volta aos 100% da arrecadação. Muitos estão fazendo confusão e achando

que esses recursos serão retirados dos impostos da educação. Pelo contrário, isso

significará um aumento imediato de aproximadamente R$9.000.000.000,00 a mais na

educação brasileira.

Para encerrar, quero dizer, setembro está se encerrando como o mês da educação

na Câmara dos Deputados.

Agradeço, em nome da Deputada Maria do Rosário, a oportunidade de coordenar

este encerramento. Agradeço também a presença de todos.

O Sr. Presidente - Em nome da Comissão de Educação e do Deputado Alberto

Pinto Coelho, Presidente da Assembleia Legislativa, peço ao Deputado Reginaldo

Lopes que dê conhecimento à Câmara Federal de que nossa Casa estará sempre

disponível para parcerias como esta; a estrutura da Assembleia e seu corpo técnico

sempre serão postos à disposição para a realização de eventos como este. Gostaria

que V. Exa. levasse também um forte abraço à Deputada Federal Maria do Rosário,

Presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, a quem gostamos

muito de conhecer; diga-lhe que queremos ser parceiros na construção de uma

educação de qualidade no Brasil. Agradeço também a participação dos Deputados

Federais Gilmar Machado e Odair Cunha. Faço uma homenagem especial à

Deputada Gláucia Brandão, que pediu que justificasse sua ausência na parte da
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tarde, mas que participou deste evento ontem e hoje pela manhã, com participação

na coordenação dos grupos. E agradeço muito a todos os participantes,

especialmente os que fizeram o trabalho final de síntese: a Profa. Santuza Abras, a

Profa. Feliciana Saldanha, o Sr. Roberto Gomes e o Prof. Silvério.

Por fim, gostaria de dizer a vocês, meus amigos, que na vida tudo é um processo. A

nossa geração está tendo oportunidade de discutir temas de relevância como a

universalização e a qualidade da educação e o direito universal de acesso a ela. Há

muito pouco tempo, a educação era para poucos; as universidades eram raras, e as

vagas, raríssimas. Houve uma grande expansão, e hoje as pessoas têm mais acesso,

embora ainda precisemos mudar e avançar. É por isso que estamos fazendo o PNE e

o PEE para os próximos 10 anos. Os Municípios também já estão discutindo o

assunto e no próximo ano farão seus planos decenais de educação. Todos têm um

ponto em comum: todos entendem que a educação é prioridade e que é a educação

que vai transformar o Brasil. Mas precisamos ser realistas e fazer o que é possível. O

recurso é escasso e não é suficiente para que façamos tudo. Assim, temos de

administrar e fazer escolhas, eleger prioridades. Neste tipo de evento o que se faz é

exatamente isto: elegem-se as prioridades e sinalizam-se os pontos em que é preciso

avançar. Nós, como representantes do povo, temos de ter a sensibilidade de acatar

essas sugestões e incorporá-las nos planos e nas leis que fazemos, que o Executivo

deve cumprir e colocar em prática, fazendo o nosso País avançar.

Ainda gostaria de fazer um rápido relatório dos investimentos que Minas tem feito

na educação. Das escolas do Estado de Minas Gerais, de todas as cidades e regiões,

80% foram reformadas, ampliadas e equipadas com laboratórios de informática. Até

2010 isso será feito em 100% das escolas. E gostaria de relatar ao Deputado

Reginaldo Lopes, grande defensor do ensino profissionalizante, que tem apresentado

emendas e trabalhado junto ao governo federal para levar Cefets e Ifets para Minas e

para todo o Brasil, que o Governador Aécio Neves, por meio da Secretaria de

Educação, criou o Programa de Educação Profissional - PEP. Hoje, nas salas de

Minas Gerais estudam gratuitamente, no ensino médio profissionalizante, 45 mil

estudantes. No ano que vem - as matrículas já estão abertas neste segundo semestre

-, esse número chegará a 70 mil jovens, o que significa um avanço enorme no ensino
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profissionalizante. É claro que precisamos de muito mais, vamos continuar investindo.

Todos reconhecem o Governador Aécio Neves como o grande administrador de

Minas, e seu nome tem sido lembrado para comandar o Brasil, de modo a fazer pelo

Brasil o que fez em Minas.

O Governador é um homem comprometido e tem uma equipe que funciona. Muitos

o criticam, dizendo que não investe no professor, mas não é verdade. Fomos o

primeiro Estado a ter uma das remunerações mais altas do Brasil. Perdemos para

Brasília e empatamos com São Paulo. Em Brasília, quem paga os professores é o

governo federal. Precisamos avançar. Como professor, defendo um salário de, pelo

menos, R$3.000,00 para o professor trabalhar 40 horas. Mas isso não é realidade,

não temos caixa. Precisamos avançar mais, é preciso que a economia cresça para

termos mais investimentos.

Para finalizar, solicito aos coordenadores que fiquem um pouco mais para a

elaboração dessa síntese. Todos os que participaram do seminário poderão receber

seus certificados no Salão de Chá.

Agradeço muito ao nosso grande Presidente Alberto Pinto Coelho, por disponibilizar

toda a estrutura da Assembleia para a realização deste evento.

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 28, às 20 horas, nos

termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 41ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 28/9/2009

Presidência do Deputado Doutor Viana

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

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

Palavras do Deputado Wander Borges - Entrega de placa - Palavras do Sr. Levy

Nogueira - Apresentação musical - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento -

Ordem do dia.
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Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Doutor Viana - João Leite - 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 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 a homenagear a DMA Distribuidora S.A. - EPA

Supermercados - pelos 50 anos de sua fundação.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Mário Assad

Júnior, Secretário Municipal de Assuntos Institucionais da Prefeitura de Belo

Horizonte, representando o Prefeito Márcio Lacerda; Levy Nogueira, acionista da

DMA Distribuidora S.A.; Jonísio Lustosa Nogueira, Diretor da Associação Comercial

de Minas Gerais - AC Minas -; e Deputado Wander Borges, coautor do requerimento

que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença

O locutor - Registramos a presença da Exma. Sra. Lúcia Pacífico, ex-Deputada

desta Casa; dos Exmos. Srs. Luiz Rosa Júnior, Vereador à Camara Municipal de

Confins; Mário de Assis, Presidente da Federação das Associações de Pais e Alunos

de Minas Gerais; Leonardo Motta, Diretor do Jornal “Diário do Comércio”; Willian

Borges, Prefeito Municipal de Sabará; Argemiro Ramos, Vice-Prefeito de Sabará;

Maximiliano Martins Hermeto, Presidente do Centro de Integração Empresa-Escola

de Minas Gerais; e Leonardo Antunes, Secretário Municipal de Contagem,

representando o Prefeito Municipal; da Exma. Sra. Helen Massula, Presidente da

Apac de Sabará; e do humorista Geraldo Magela.

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

pelo Grupo Brasileirinhos, sob a regência de Ernânia Belga Ottoni Porto.

- 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 Wander Borges

Senhoras e senhores, boa-noite a todos. Quero cumprimentar o meu colega, esse

alagoano, Deputado Doutor Viana, agora grande mineiro e Deputado por quatro

mandatos, nosso amigo, irmão, também coautor do requerimento que deu origem a

esta homenagem, sempre gentil, amigo, legal e, sobretudo, uma pessoa que procura

manter as tradições das melhores terras de Minas Gerais. Neste momento, ele

também representa o Deputado Alberto Pinto Coelho. Quero saudar o Sr. Levy

Nogueira, acionista da Distribuidora DMA S.A. Há pouco, brincava com ele dizendo

que eu era EPA Supermercado do Povo. Em General Carneiro havia um EPA, há

muitos e muitos anos, na confluência da via férrea. Um dia, vou para Sabará, Nova

Lima ou, então, Vitória. Quero também saudar e agradecer o nosso companheiro e

ex-Deputado Federal Mário Assad Júnior, hoje Secretário Municipal de Assuntos

Institucionais da Prefeitura de Belo Horizonte, o qual, neste ato, representa o Prefeito

de Belo Horizonte, nosso amigo Márcio Lacerda.

Quero também abraçar carinhosamente o Sr. Jonísio Lustosa Nogueira, Diretor da

Associação Comercial de Minas Gerais, representando a entidade. Parabenizo o

Grupo Brasileirinhos que, com o sopro e a corda, apresentaram aqui um Hino

Nacional diferente para todos nós. Eles são da Vila do Cafezal, no Bairro Serra. Muito

obrigado pela presença de vocês. Aliás, faz lembrar-me um pouco a terra da Vila Real

da Nossa Senhora da Conceição de Sabará-buçu, onde há a centenária Banda Santa

Cecília, que agora, em novembro, completa 223 anos. Sabará conta com seis bandas

musicais, com instrumentos de sopro; agora, a Banda Santa Cecília, introduziu o

violino. Compõe-se de uma meninada jovem, de adolescentes, e a música é

extremamente interessante. Só mexe com música quem é disciplinado. Então, podem

ter certeza, daqui sairão grandes e futuros músicos dessa nação. Daqui a pouco,
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começam a tocar em casamentos, batizados, gravarão CD e irão para as telas da

televisão.

Senhoras e senhores, é com muita alegria que estamos aqui nessa noite. "Minas

são muitas", disse Guimarães Rosa. Minas de Carlos Drummond de Andrade, de

Juscelino Kubitschek, de Tancredo Neves, de Tiradentes. Enfim, Minas dos mineiros,

anônimos ou não, das artes e da cultura, da política, da literatura, das riquezas

naturais, da boa comida, da banda de música e do papo amigo e aconchegante.

Minas de um povo trabalhador e ordeiro. Minas dos empreendedores que acreditam e

contribuem sobremaneira para a pujança do Estado na geração de renda e emprego,

do recolhimento de impostos e também com uma política social de dar inveja a outras

empresas. O grupo DMA - Epa -, afinal de contas, conta com mais de 10 mil

funcionários. Vi o faturamento no gráfico e atrás dele há o custo direto e o indireto,

que tem de ser gerenciado diariamente para não perder o viés nesses anos e anos de

existência.

E com os mineiros, Sr. Levy Esteves e D. Geraldina Soares, fundadores dos

Supermercados Epa, não seria diferente. Mistura de simplicidade e arrojo, trabalho

árduo e perseverança, dedicação e confiança nas Minas Gerais, e, sobretudo, no seu

povo, o Epa fez com que esse paradigma de sucesso chegasse aos 50 anos de

existência com atuação além das fronteiras mineiras, nos Estados vizinhos Espírito

Santo e São Paulo. Alguns mais distraídos podem pensar que nessa longa jornada

não houve ou foram raros os percalços, que a trajetória se deu sem sobressaltos,

como uma estrada sem maiores desafios, obstáculos, dificuldades e intempéries.

Mas, muito pelo contrário, o que valoriza e glorifica ainda mais a história dessa

família: a família Epa. A partir da década de 50, inúmeras famílias migraram do

interior do Estado para a Capital em busca de uma vida melhor e do sonho da

conquista das oportunidades que a cidade grande oferecia. Ou seja, a tranquilidade e

a segurança do interior substituídas pelo quase desconhecido, pela busca do sonho

de um futuro melhor. Uma mistura de medo com imensa vontade de dar certo, com

objetivo de garantir a toda família uma satisfatória qualidade de vida.

Como os inúmeros imigrantes, Sr. Levy e D. Geraldina, com seus dez filhos - olhem

como o tempo mudou, hoje os casais têm somente dois ou três filhos -, construíram
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esse negócio. Quando se pensa hoje em criar uma família, muitos acham que a maior

dificuldade é o recurso financeiro. Enganam-se, pois talvez a maior dificuldade seja

colocar limite nos filhos. Vieram para Belo Horizonte. Abriram uma pequena

mercearia e começaram a vida vendendo a banda de porco, a gordura, o fumo, o

arame farpado. E assim caminhava a vida. Dessa pequena mercearia, chegaram a

uma rede de mercearias. Dessa rede surgiu o primeiro supermercado, em 1959. A

empresa popular de abastecimento, tão carinhosamente chamada Epa, só veio a

crescer, sobretudo, pelo trabalho, pela determinação e pela dedicação de todos

aqueles que ali trabalham. Com tanta perseverança, hoje são recompensados na

comemoração desses 50 anos da família Epa. Como todos aqueles que conhecem a

realidade de uma luta, com determinação e superação foram autores e atores da

história de vitórias. A família Epa não deixou de acreditar naqueles que começam sua

trajetória. Além de acrescentar ao nosso Estado as melhorias econômicas do

empreendimento, ela também nos exemplifica com atividades voltadas para a

assistência social. Por que não relembrar os diversos planos da história deste Brasil

remanescente, o Plano Cruzado, Dílson Funaro, Sarney, a época das filas nos

supermercados? O pessoal resistiu bravamente, às vezes tendo até de fechar as

portas para que as mercadorias não fossem carregadas, porque a crise e falta de

produtos se propagavam pelo País afora. Mas, dentro desse encaminhamento, essa

empresa, que sobreviveu também a todos esses anos, tem seu trabalho voltado para

a assistência social, como o Torneio de Tênis Mart Plus, o Projeto do Cidadão, a

Campanha da Solidariedade em Dobro, a ajuda periódica a instituições de apoio à

criança, a campanha Doe um Livro, o apoio à Sociedade São Vicente de Paulo, o

Sábado Cultural, o Brasileirinho, as atividades assistenciais, o apoio à Santa Casa de

Misericórida de Sabará, minha cidade. Ali o grupo Epa tem sido parceiro fundamental

na manutenção e sobrevivência daquela entidade.

Por tudo isso, pela história de superação, de vitória e pelo humanismo sempre

presente é que comemoramos aqui hoje os 50 anos dessa rede de supermercado,

orgulho de seus fundadores, orgulho de seus sócios, Levi Nogueira, João Nogueira,

Zé Nogueira, Geraldo Esteves, Vicente Bretz, Rono Pereira Neves, Wálter Santana.

Todos são orgulho para Minas Gerais, mas não poderia deixar, ao finalizar minha
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fala, de relembrar, com carinho e emoção, do nosso saudoso Gil Nogueira, aquele

que foi também um conselheiro. Em 1997, ao assumir a Prefeitura de Sabará, tive

oportunidade de conviver com o Sr. Gil. Fui assistir a uma audiência que duraria 15

minutos. No final, fiquei por mais de 3 horas. O Sr. Gil nos deu, talvez pela sapiência

de ter perdido muito jovem seu pai e ficado com esse monte de irmãos para alicerçar

no caminho do bem, uma grande lição. Ele também, com certeza, foi um pai naquele

momento. Sabará vivia, no dia 2/1/97, um das maiores enchentes da sua história.

Ficamos ilhados. A ponte que leva o nome do santo casamenteiro, Santo Antônio de

Roças Grandes, desceu o Rio das Velhas. As palavras do José Borges, meu pai, do

Gil Nogueira e de tantos outros amigos, que não preciso mencionar aqui, foram

confortando e convergindo para a construção de um mundo melhor. É por isso que

estamos aqui para saudar vocês, empregados, fornecedores e os que, direta e

indiretamente, contribuíram para construir essa empresa que é orgulho de Minas

Gerais, dos mineiros e dos brasileiros. Muito obrigado.

Entrega de Placa

O locutor - Neste instante, o Deputado Doutor Viana, coautor do requerimento que

deu origem a esta homenagem e representando o Deputado Alberto Pinto Coelho,

Presidente da Assembleia Legislativa, fará entrega ao Sr. Levy Nogueira de placa

alusiva a esta homenagem. A placa a ser entregue contém os seguintes dizeres:

“Fundada em 1959, a DMA Distribuidora S.A. - EPA Supermercados se tornou, com

excelência, uma das maiores redes do varejo alimentício do Brasil. Os relevantes

projetos ambientais e sociais da empresa, como o auxílio prestado a instituições

beneficentes e a instalação de ilhas ecológicas destinadas ao recolhimento de

materiais recicláveis, explicitam sua significativa contribuição para o incremento das

práticas comerciais em nosso Estado. Trabalho em equipe, valorização de parceiros e

funcionários e respeito ao cliente: não é por acaso que a DMA Distribuidora S.A. -

Epa Supermercados faz parte da vida dos mineiros há cinco décadas. A Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais reconhece o valor dessa grande empresa e

com ela se congratula por seus 50 anos de fundação”.

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

Borges, coautor do requerimento, para homenagear os 50 anos do EPA e da DMA,
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que administra o Mart Plus e o Via Brasil, apoiado por todos os membros desta Casa.

Deputado Wander Borges, V. Exa. é fundamental na entrega desta placa em que a

Assembleia homenageia essas instituições que honram muito não só ao nosso

Estado, mas ao País.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. Levy Nogueira

Boa noite a todos. Quero cumprimentar os ilustres Deputados Doutor Viana, que

preside esta sessão representando o nobre Deputado Alberto Pinto Coelho, e Wander

Borges, enfatizando que, no papel de legítimos representantes do povo de Minas,

aprovaram nesta Assembleia a homenagem aos 50 anos de crises, derrotas e muitas

vitórias do nosso EPA Supermercados S.A. Cumprimento também os ilustres Srs.

Mário Assad Júnior, Secretário Municipal de Assuntos Institucionais da Prefeitura de

Belo Horizonte, representando o Prefeito Márcio Lacerda; e Jonísio Lustosa Nogueira,

Diretor da Associação Comercial de Minas Gerais, nosso colega do comércio,

representando a entidade. Quero cumprimentar também os fornecedores presentes,

nossos gerentes que compareceram em peso para prestigiar esta cerimônia, nossos

amigos, que vejo aqui com muita alegria, muitos dos quais acompanharam nossa

trajetória por muito tempo, alguns, quem sabe, desde o início. Cumprimento a todos

os Deputados e autoridades que nos honram com sua presença e à D. Lúcia Pacífico,

ex-Deputada e atual Presidente do Movimento das Donas de Casa - MDC -, essa

guerreira que, na defesa dos direitos dos consumidores, fundou o MDC e trouxe em

especial ao segmento supermercadista a busca pelo aperfeiçoamento e

profissionalização para atender melhor ao consumidor final. Tivemos a honra, D.

Lúcia - e tenho certeza de que se lembra bem - de estarem juntas, desde a primeira

hora, nossa empresa e a Associação Mineira de Supermercados. Como já tivemos a

oportunidade de frisar em outras lutas, não entendemos a participação do MDC como

um controle desnecessário ou como mais uma fiscalização, ainda mais naquela

época de tantas fiscalizações desbaratadas, como bem lembrou o Deputado Wander

Borges - do Plano Cruzado e dos grandes fiscais do Sarney, que trouxeram certo

desacerto para a vida nacional, momento em que o supermercado, tanto as empresas

quanto os seus funcionários, foi grandemente penalizado. Ao contrário, naquela
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época o MDC, como já sabíamos pela maneira séria com que foi criado, veio

favorecer o diálogo e trazer transparência às relações que tínhamos com o

consumidor e com o consumo.

Cumprimento e agradeço aos profissionais da imprensa que nesses 50 anos nos

criticaram e elogiaram e que hoje nos prestigiam. Cumprimento a minha família, que

fundou esta empresa; os nossos sócios atuais e pelos últimos 9 anos, Vicente Bretz,

Rono e Walter; toda a diretoria, os gerentes que nos prestigiam neste momento e os

nossos mais de 10 mil colaboradores; a todos eles agradeço a minha indicação para

representá-los aqui hoje.

Estou certo de que muitos outros poderiam estar aqui, talvez representando melhor

a empresa. Mas, como hoje estou na gestão de negócios, essa tarefa honrosa e

gratificante me coube. Agradeço muito essa oportunidade.

Em um dos seus poemas, o também mineiro Carlos Drummond de Andrade - já

citado pelo Deputado Wander Borges - diz, no momento de valorizar a experiência, a

consistência e a perseverança: “20 anos modelam qualquer imagem”. Pois bem. Nós

superamos os 20 anos e chegamos aos 50 com uma organização jovem e dinâmica,

que acredita dever muito ainda a essa sociedade que nos acolheu e nos prestigia. E,

aos 50 anos, a nossa organização tem o sentimento de estar apenas começando,

garanto a vocês. É bastante honroso e gratificante continuar desenvolvendo essa

empresa com a preferência dos consumidores, com o empenho dos nossos

colaboradores, gozando do respeito da sociedade.

Nessa nobre missão que tem uma empresa de supermercados, operando com

seriedade e eficiência o abastecimento, principalmente de alimentos, à sociedade, o

Epa é hoje, juntamente com as marcas Mart Plus e Via Brasil, líder em Minas Gerais,

onde nasceu, e no Espírito Santo, onde estamos há apenas cinco anos. Tudo isso se

deve principalmente ao que herdamos de nossos pais, Sr. Levy e D. Geraldina. Eles

nos deixaram como herança não recursos patrimoniais e financeiros, mas a crença de

que se constrói muito mais partilhando, conquistando parceiros para os seus objetivos

e projetos. Ou seja, sabendo crer e usufruir da força da união, somos hoje, como já

disse, mais de 10 mil parceiros na operação dessa empresa.

Já passaram por nossas fileiras, em 50 anos, mais de 360 mil colaboradores. São
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90 lojas em Minas Gerais e no Espírito Santo. Somos a oitava empresa do setor no

Brasil. Isso foi construído a partir da união de quatro irmãos: o saudoso Gil, o João, o

José, aqui presente, e o Levy, que fala com vocês. Juntamente com o cunhado José

Tavares, fundaram, na região Leste de Belo Horizonte, no dia 10/4/59, a Empresa

Popular de Abastecimento, que pouco tempo depois se popularizou como Epa. Algum

tempo depois da inauguração, passamos a contar com a participação do irmão mais

novo, o Geraldo, que também está aqui nos prestigiando. Na verdade, toda a família

de 10 irmãos - 5 mulheres e 5 homens - perdeu seus pais muito cedo: nosso saudoso

pai, Levy, faleceu com 49 anos num acidente de trânsito em Belo Horizonte, e, quatro

anos depois, perdemos a D. Geraldina que tenha 46 anos. As irmãs participaram

dessa obra e deixaram marcas indeléveis nessa história. Sempre fomos uma

empresa que primou por estar inserida no contexto comunitário e social.

Estamos presentes em projetos como a Cidade dos Meninos, a Santa Casa de

Sabará, o Projeto Ler é Viver, do Instituto Gil Nogueira, o Projeto Cidadão, em

Sabará, e em vários outros, além de criarmos a maior rede de coleta seletiva

particular da cidade de Belo Horizonte, entre outros projetos de defesa do meio

ambiente.

Gostaria de destacar a qualidade e a singeleza dos músicos do grupo Os

Brasileirinhos. Muito obrigado por vocês virem aqui nos homenagear. Temos a honra

e o orgulho de patrocinar esse projeto, juntamente com vários outros. Já tivemos

oportunidade de ouvi-los e vamos ouvi-los novamente, o que nos gratifica e nos

motiva a participar mais e mais. Parabéns a vocês pela dedicação, pela qualidade,

pelo empenho.

Para finalizar, agradeço aos consumidores e a suas entidades representantes, a

quem tudo devemos, por nos darem preferência. Novamente, agradeço de coração

aos Deputados Doutor Viana e Wander Borges a iniciativa. Infelizmente, caros

Deputados, acredito que não temos muitas empresas com 50 anos. São poucas. É

difícil chegar a todo esse tempo. Conforme lembrou meu caro amigo, nobre Deputado

Wander Borges, que ninguém se iluda que se chega a 50 anos com facilidade.

Procurando traduzir um pouquinho mais o poema do grande poeta Carlos

Drummond de Andrade, ele diz que 20 anos modelam qualquer imagem. Vivemos em
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um mundo de muita competição entre as pessoas, entre os profissionais, entre as

empresas e sabemos que quem tem 20 anos de história pode dizer alguma coisa. Há

muita coisa efêmera por aí. Muitas empresas que surgem fazendo grande

estardalhaço e, dois ou cinco anos depois, desaparecem.

Neste momento, vejo os grupos varejistas em Minas com certa tristeza, porque

durante esses 50 anos de empresa muitos colegas encerraram as atividades. Então,

sabemos que é preciso muita luta, muita perseverança. É necessário acreditar num

ideal, o que muitas pessoas não vislumbram em um empresário. Muito mais do que

gana por ganhos fáceis, é preciso ter idealismo. Isso faz com que respeitemos as

empresas, com que respeitemos seus colaboradores, seus funcionários, que na

verdade carregam a empresa, lustram a imagem da empresa para que dure 50 anos.

Se Deus quiser, outros 50 virão. Mesmo que não estejamos mais aqui, outros tirarão

bom proveito dessa lição que veio do Sr. Levy e da D. Geraldina e que passou

adiante.

Finalmente, agradeço principalmente a Deus, rogando por nossa saúde e por nossa

paz, assim como pela paz em nossa empresa e na sociedade brasileira. Estou certo

de que Ele sempre nos proverá disso. Muito obrigado.

Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Grupo Brasileirinhos, que, sob a

coordenação de Ernânia Belga Ottoni Porto, executará um “pot-pourri” de chorinhos e

a música “Aquarela do Brasil”, de Ary Barroso.

- Procede-se à apresentação musical.

Palavras do Sr. Presidente

A vontade que dá é de continuar ouvindo as músicas, Sr. Levy. É uma maravilha.

Parabéns ao grupo tão afinado.

Na pessoa do Sr. Levy Nogueira, cumprimento toda a família da DMA,

principalmente do Epa, que faz 50 anos; D. Helena, sua senhora, que está aqui

presente, e os seus dois filhos - Bruno e Bernardo -; todos os demais parentes e

familiares que formam a família que, ao longo desses 50 anos, conseguiu suplantar

todas as dificuldades e todos os problemas aqui narrados anteriormente. Além disso,

os acionistas, os Diretores, os funcionários, os fornecedores e também os clientes.
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Certamente o senhor também compra no Epa. Cumprimento toda essa família do

Epa, do Mart Plus e do Via Brasil; o Sr. Mário Assad Júnior, meu amigo, Secretário

Municipal de Assuntos Institucionais da Prefeitura de Belo Horizonte, representando

aqui o Prefeito de Belo Horizonte, que nos enviou correspondência justificando sua

ausência.

Ele disse, Sr. Levy, que gostaria muito de estar aqui presente, mas, em razão de

outros compromissos, não pôde comparecer. Contudo, ele está aqui bem

representado por dois dos seus Secretários, que nesta noite nos abrilhantam com sua

presença.

Cumprimento o Sr. Jonísio Lustosa Nogueira, colega de época de pré-vestibular e

hoje amigo e Diretor da Associação Comercial, representando esta entidade tão

importante no cenário do comércio do nosso Estado; e esse grande Deputado

sabarense e amigo, Deputado Wander Borges, que está próximo até na distância. O

meu gabinete fica quase em frente ao dele. Parece que colamos um do outro, mas

não foi. Fiz um requerimento para homenagear o Epa pelos seus 50 anos e ele outro

para homenagear a Distribuidora DMA S.A. Faríamos, então, duas festas para o

mesmo grupo? Não. Podíamos juntá-las e fazer uma só. Assim, houve essa boa

mistura, que é esta justa homenagem a esse grupo extraordinário que mostra a força

da família, o que é muito importante. Parabéns, Deputado Wander Borges. V. Exa. é

iluminado e também teve a ideia de homenagear esse grupo, por justiça. Isso mostra

que várias cabeças estavam pensando em homenagear, simultaneamente, o Epa e

seu grupo. O nosso requerimento, depois de juntado, foi, então, aprovado por

unanimidade na Assembleia.

Quero também cumprimentar a nossa amiga Lúcia Pacífico, pois não há como não

fazê-lo. A pessoa da Lúcia Pacífico, que foi nossa colega, uma brilhante Deputada,

realiza um extraordinário trabalho, representa a mulher mineira, a mulher aqui

presente, o que muito nos honra. Na pessoa do Prefeito e do Vice-Prefeito de Sarará,

cumprimento as demais autoridades, a imprensa, os funcionários da Casa, os

telespectadores que nos acompanham pela TV Assembleia, todos vocês e, é claro,

por fim, de uma forma muito carinhosa, o Grupo Brasileirinhos. No início, quando subi

ali com um deles, brinquei perguntando se eles cantariam ou nos encantariam. Eles
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ficaram pensativos, eu disse que eles fariam as duas coisas, e realmente fizeram.

Parabéns à nossa maestrina Ernânia Belga Ottoni, que tão bem conduz esse grupo

que conta com a participação social do Epa na sua organização. Vemos que é

possível mudar as coisas para melhor quando participamos, e o Epa é essa entidade

extremamente inserida na sociedade belo-horizontina, na mineira, na do Espírito

Santo e por aí afora.

Meu amigos, até preparei um discurso, mas também não perguntei nada ao

Deputado Wander Borges, e há nele muita coisa parecida. Para não ler e não ficar

enfadonho, peguei alguns tópicos que descreverei procurando ser breve, porque

realmente não queremos ser repetitivos. Quero dizer que, na noite de hoje, não há

aqui uma propaganda do Epa, mas uma verdadeira história. Por isso, foi importante a

nossa chamada para que a sociedade viesse a esta Casa, nesta noite festiva, a fim

de presenciar esta solenidade. Tivemos aqui hoje uma bela história com páginas

reais da vida. Uma história de uma família que veio do interior, uma história real de

uma família numerosa. O Deputado Wander Borges acha que hoje são apenas dois,

ele é meio munheca, mas o Sr. Levy Esteves e D. Geraldina “não tiveram miséria”,

Deputado Wander Borges: foram dez filhos e, para não dar briga, foram cinco

homens e cinco mulheres. Então, houve um empate legal, que formou essa bela

família.

Daí vieram os sonhos. Quantas pessoas saem do interior e vêm para Belo

Horizonte a fim de ganhar a vida e ver se aqui estão melhor que em Pará de Minas?

Você, Levy, era o menor, sendo o Gil o mais velho, na época. Agora você está com o

trono dele.

Vieram os dois e começaram. Não os conheci, claro, mas imaginamos uma

mercearia pequena, no Bairro Nova Suíça. Os fatos foram acontecendo, às vezes até

não queremos que aconteçam. Faleceu precocemente o Sr. Levy Esteves. E aí, Sr.

Levy Nogueira, vemos a fibra da mulher. D. Geraldina chamou seu filho mais velho e

disse: “Não, não vamos fechar a mercearia, vamos tocar isso”. Provavelmente ela

pensou: “Era o desejo do seu pai, vamos tocar”. E não deixou a peteca cair. Deu

sequência ao trabalho, com muita luta, muita dificuldade, para criar aquela filharada,

apesar de já ter garantido os mantimentos. E foi em frente. O que acontece quatro
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anos e pouco depois? Falece a D. Geraldina.

Aí vem a união da família, para nos mostrar que isso é importante. As mulheres,

filhas e filhos se uniram e deram sequência ao empreendimento. Daí a pouco, surgiu

mais uma mercearia. A segunda foi aberta na Cidade Jardim, a última no Esplanada.

A união é que faz a força, e aí formaram essa empresa popular de abastecimento que

homenageamos hoje e que já existe nessa história há 50 anos.

Isso é que é bonito: o sonho, o empenho, o trabalho, a seriedade, a concretização

do ideal do sonho. Essa história fez com que vocês merecessem esse

reconhecimento de todos nós. Poderia ter passado despercebido, iríamos lembrar do

Epa de novo, 50 anos, na propaganda. Porém, não. Aqui hoje se narrou essa história,

e tantas pessoas que estão nos vendo e ouvindo - e já ouviram os que me

antecederam - estão tomando conhecimento dessa bela história e também da

importância do empresário de hoje, em que a maioria tem consciência de sua

responsabilidade social, de sua responsabilidade ambiental. O pessoal da DMA, dos

três supermercados, manifesta essa consciência com muita ênfase e muita

determinação, com presença atuante e frequente em várias camadas da sociedade.

Aliás, está aí um exemplo vivo, esse grupo que aqui se apresentou, o dos

Brasileirinhos, que é extraordinário. E há tantas outras coisas que monstram sua

participação junto à sociedade, fazendo a sua parte. E isso é bonito.

Por tudo isso, a Assembleia Legislativa, Sr. Levy, família Epa, DMA - de forma

justa, pois aqui não houve nenhum sentimento de politicagem, mas sim, uma forma

madura de fazer política -, homenageia esse grupo. Parabéns a vocês que nos dão

esse exemplo, essa lição de família, de vida, por meio do trabalho, da união. Essas

são as minhas palavras. Que Deus continue a abençoar vocês. Parabéns. Que

tenham outros e outros 50 anos de existência. Muito obrigado.

Encerramento

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

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

Deputadas e os Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 29, às 20 horas, nos

termos do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã, com a

seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição do dia
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29/9/2009.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/9/2009

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ruy Muniz, Carlin

Moura e Dalmo Ribeiro Silva, membros da supracitada Comissão. Está presente,

também, o Deputado Arlen Santiago. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Ruy Muniz, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento do Deputado Carlin Moura, dispensa a leitura da ata da reunião

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

presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater, em audiência

pública, o fechamento de 26 das 27 creches existentes no Município de Januária,

deixando sem atendimento quase três mil crianças em idade de educação infantil. A

Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir as Sras. Daniela Yokoyama,

Promotora de Justiça da Infância e Juventude; Maria José Lacerda, Secretária

Municipal de Educação de Januária; Tânia Maria de Matos Normanha,

Superintendente Regional de Ensino; Jaqueline Luz de Souza Rosário, Diretora

Educacional, e os Srs. Maurílio Neris de Andrade Arruda, Prefeito Municipal de

Januária; Adelson Batista Magalhães, Presidente da Câmara Municipal de Januária;

Hamilton Viana; Ademir Batista, Ilsão do Pará, Dudu do Sindicato, Joãozinho de Dr.

Adailton e Manoel Matos, Vereadores de Januária; Dom José Moreira da Silva, Bispo

Diocesano de Januária; Felipe Gomes de Araújo, Promotor de Justiça; e Luiz Carlos

de Souza Matos, representante da Creche Medalha Milagrosa e da Associação de

Moradores e Amigos do Bairro Levianopólis, que são convidados a tomar assento à

mesa. O Presidente, autor do requerimento que deu origem ao debate, tece suas

considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

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

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

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

votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,
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são aprovados requerimentos dos Deputados Ruy Muniz em que solicita seja

encaminhado ao Prefeito 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, tendo em

vista a imediata reabertura das creches fechadas em Januária; em que solicita sejam

encaminhadas cópias das notas taquigráficas da reunião ao Ministério Público

Estadual, ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, ao Ministério

da Educação e à Secretaria de Estado de Educação; Carlin Moura em que solicita

seja encaminhado ao Secretário de Estado de Desenvolvimento Social e ao Ministro

do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 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, conforme notas

taquigráficas que encaminha; em que solicita sejam enviadas cópias das notas

taquigráficas da reunião ao Presidente da Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos

da Criança e do Adolescente, Deputado André Quintão, solicitando sugestões para o

processo de transição das creches, da assistência social para a educação, bem como

os critérios de preenchimento do senso escolar, tanto das creches conveniadas

quanto das não conveniadas; Arlen Santiago em que solicita seja marcada visita ao

Ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, com a presença de

representantes das Creches de Januária, do Prefeito e de Vereadores do Município,

assim como dos Deputado Estaduais, para solicitar do Ministro a edição de uma

portaria que autorize o gasto dos recursos depositados na conta da Prefeitura de

Januária, para repasse a creches do Município. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de setembro de 2009.

Ruy Muniz, Presidente - Carlin Moura - Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 22/9/2009
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Às 15h27min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Vanderlei

Jangrossi, Chico Uejo, Domingos Sávio 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

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 discutir e votar

proposições da Comissão. A seguir, comunica o recebimento de cartão do Deputado

Federal Carlos Melles, Presidente da Frente Parlamentar do Café, publicado no

“Diário do Legislativo” de 17/9/2009, e de comunicação do Deputado Antônio Carlos

Arantes, em que informa estar em Londres, no período entre 17 e 25/9/2009,

representando esta Casa no “workshop” da Organização Internacional do Café.

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

votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. O Projeto de Lei nº

3.648/2009 é retirado de pauta por determinação do Presidente da Comissão por não

cumprir pressupostos regimentais. Submetidos a discussão e a votação, são

aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 3.502, 3.503 e

3.548/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. A Presidência recebe

requerimento da Deputada Ana Maria Resende em que solicita seja realizada

audiência pública no Município de Montes Claros, com a finalidade de debater o

Decreto Federal nº 6.660, de 2008, que regulamentou a Lei nº 11.428, de 2006, e

enquadrou a mata seca do Norte de Minas como integrante do bioma mata atlântica.

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.

Vanderlei Jangrossi, Presidente - Carlos Gomes - Chico Uejo - Antônio Carlos

Arantes.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 3.255/2009

Dê-se aos incisos III e IV do art. 3º a seguinte redação:

“Art. 3º - (...)

III - participar do processo de criação e orientação da rede de órgãos e entidades

de direito público e privado legalmente constituídos para atuar na área das águas

superficiais e subterrâneas, incluídas as águas minerais e as potáveis de mesa,

observada a legislação aplicável;

IV - promover e colaborar com a seleção e a capacitação de profissionais, mediante

a realização de cursos presenciais, semipresenciais, a distância, de educação

continuada, seminários, simpósios e conferências, para a proteção das águas e

gerenciamento integrado das águas superficiais e subterrâneas.”.

Sala das Reuniões, 29 de setembro de 2009.

Sávio Souza Cruz

Justificação: O projeto de lei em análise cria a Fundação Centro Internacional de

Educação, Capacitação e Pesquisa Aplicada em Águas - Hidroex -, uma instituição

voltada para a defesa e preservação do meio ambiente no que se refere à gestão das

águas, especialmente na capacitação e no desenvolvimento de recursos humanos,

promoção de ações educativas, construção de banco de dados e prestação de

serviços de interesse público.

Com a criação da referida fundação, pretende-se desenvolver ações em conjunto

com instituições públicas ou privadas, nacionais e internacionais, constituindo uma

ampla rede de excelência no estudo e na capacitação de profissionais para atuar na

gestão das águas.

Contudo, o projeto em questão merece aprimoramentos. Ao se focar na gestão dos

recursos hídricos, a proposição não esclarece se a questão das águas minerais e

potáveis de mesa estarão abarcadas em seus trabalhos, dado que essas se

caracterizariam como recursos minerais.

Dessa forma, cabe incluir expressamente nas competências da Fundação, no inciso

III do art. 3º do Substitutivo nº 1, no que toca especificamente ao processo de criação

e orientação de órgãos e entidades legalmente constituídos para atuar na área das
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águas superficiais e subterrâneas, as águas minerais e as potáveis de mesa.

Na mesma linha, tendo em vista que a Fundação se destina, primordialmente, à

preservação do meio ambiente, faz-se necessário substituir a expressão “recursos

hídricos”, constante do inciso IV do art. 3º do Substitutivo nº 1, por “águas superficiais

e subterrâneas”, dando ao referido substitutivo uma visão menos voltada para os

aspectos econômicas das águas, aproximando-se de uma perspectiva holística do

meio ambiente. Ainda nessa questão, propomos a retirada da expressão “a fim de

atingir metas do desenvolvimento sustentável”, por tratar-se de repetição de sentido

no texto do substitutivo.

Por fim, por avaliarmos que essas alterações caminham juntas, julgamos ser

necessário apresentá-las como uma única emenda que dá nova redação aos

referidos incisos do art. 3º.

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 19.257

Comissão Especial

Relatório

O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o art. 90, VIII,

combinado com o art. 70, II, da Constituição do Estado, opôs veto parcial à

Proposição de Lei n° 19.257, que altera a Lei n° 14 .309, de 19/6/2002, que dispõe

sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado, e o art. 7° da Lei

Delegada n° 125, de 25/1/2007, que dispõe sobre a e strutura orgânica básica da

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

dá outras providências.

Por meio da Mensagem n° 402/2009, publicada no “Diá rio do Legislativo” de

5/9/2009, o Chefe do Poder Executivo encaminhou, para apreciação desta Casa, as

razões do veto, o qual deve receber parecer desta Comissão Especial, nos termos do

disposto no art. 222, combinado com o art. 111, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Nos termos da Mensagem n° 402/2009, o Governador do  Estado vetou o art. 5o da

Proposição de Lei n° 19.257 e a proposta de parágra fo único para o art. 17-A da Lei

n° 14.309, de 2002, constante no art. 9 o da mesma proposição.

O primeiro dispositivo pretende acrescentar § 5o ao art. 14 da citada lei, afastando a
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obrigação legal constante no “caput” do artigo de preservação das florestas ou de

outras formas de vegetação nativa em, pelo menos, 20%  da propriedade rural, a

título de reserva legal, no que toca às “áreas 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”.

O Governador do Estado sustenta que essa exceção seria inconstitucional, por

contrariar norma geral constante em lei federal, notadamente a exigência da reserva

legal, bem como a obrigação do Estado de proteger o meio ambiente, decorrente do

art. 225 da Constituição da República e do art. 214 da Constituição do Estado.

Efetivamente, a obrigação de preservar parcela da vegetação de propriedade rural,

chamada reserva legal, decorre do art. 16 da Lei Federal n° 4.771, de 15/9/65, que

institui o Código Florestal. Ademais, essa lei não excepciona da referida obrigação

nenhuma espécie de empreendimento.

De acordo com os incisos VI, VII e VIII do art. 24 da Constituição da República,

direito ambiental é matéria de competência legislativa concorrente. Significa isso,

conforme os §§ 1o a 4o do mesmo artigo, que à União compete editar as normas

gerais da matéria, cabendo aos Estados da Federação suplementar essas normas,

estabelecendo disposições específicas, em vista das respectivas peculiaridades, e

editar suas próprias normas gerais em temas eventualmente não regulados por lei

federal.

A propósito, há jurisprudência consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal -

STF - de que, em matéria de competência concorrente, lei estadual não pode

contrariar disposições de lei federal. Nesse sentido, por exemplo: ADI 3645/PR,

relatora: Ministra Ellen Gracie, julgamento em 31/5/2006; ADI 2903/PB,

relator: Ministro Celso de Mello, julgamento em 1º/12/2005; ADI 3098/SP,

relator: Ministro Carlos Velloso, julgamento em 24/11/2005; ADI 1245/RS, relator:

Ministro Eros Grau, julgamento em 6/4/2005.

Por seu turno, o art. 9o da Proposição de Lei n° 19.257 introduziu o art. 1 7-A à Lei

n° 14.309, de 2002, determinando que “no procedimen to de recomposição de reserva

legal estabelecido no inciso I do “caput” do art. 17 desta lei em propriedade ou posse
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rural com área de até 30ha (trinta hectares) ou, quando localizada no Polígono das

Secas, com área de até 50ha (cinquenta hectares), poderá ser utilizada como

pioneira espécie florestal de interesse econômico, inclusive exótica, desde que a taxa

de ocupação do solo por essa espécie seja de no máximo 50% (cinquenta por cento)

da área a ser recomposta, em plantio não concentrado e realizado em consórcio com

espécies nativas, e que a exploração comercial da espécie florestal de interesse

econômico seja conduzida sob manejo de baixo impacto e limitada a um ciclo de

produção”.

Pretende também acrescentar parágrafo único ao dispositivo, determinando que “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.”

Entretanto, o Governador do Estado vetou essa disposição, com o argumento de que,

nos termos da legislação federal, a possibilidade de recomposição de reserva legal

com espécies de interesse econômico deve ser temporária. Segundo ele,

diversamente do estabelecido no “caput” do artigo, que, tratando de pequenas

propriedades rurais, limitou a referida possibilidade a um ciclo de produção, a

disposição do parágrafo vetado teria desconsiderado o caráter transitório da

prerrogativa de recompor área de reserva legal com espécies exóticas.

De fato, o art. 44 da Lei Federal n° 4.771, de 1965 , tratando das alternativas para o

proprietário ou o possuidor de imóvel rural com área de floresta ou outra forma de

vegetação em extensão inferior à exigida a título de reserva legal, dispõe, em seu §

2o, que a recomposição “pode ser realizada mediante o plantio temporário de

espécies exóticas como pioneiras, visando à restauração do ecossistema original”;

todavia, segundo preconiza a técnica legislativa, o parágrafo constitui desdobramento

do “caput” do artigo, vinculando-se, portanto, à disposição constante neste. É o que

estabelece o inciso I do parágrafo único do art. 6o da Lei Complementar n° 78, de

9/7/2004, que dispõe sobre a elaboração, a alteração e a consolidação das leis do

Estado: “o parágrafo constitui dispositivo próprio para ressalva, extensão ou

complemento de preceito enunciado no “caput” do artigo”.

Logo, a correta interpretação do dispositivo vetado é no sentido de que a
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exploração de área de reserva legal com espécies florestais de interesse econômico

na grande propriedade rural também ficaria limitada a um ciclo de produção, bem

como às demais restrições expressas no “caput” do art. 17-A.

Não obstante isso, entendemos que o veto do Governador do Estado aproveita ao

interesse público. Com efeito, a possibilidade de exploração comercial de floresta ou

de outra forma de vegetação em área de reserva legal em pequenas propriedades

rurais, limitada a um ciclo de produção, visa a fomentar a recuperação ambiental

dessas áreas. Afigura-se, contudo, desnecessária no que toca às grandes

propriedades, que denotam maior capacidade contributiva, devendo assim, cumprir

função social proporcionalmente mais significativa.

Ademais, a restrição é coerente com o disposto no § 3o do art. 16 da Lei Federal n°

4.771, de 1965, que limita à pequena propriedade ou à posse rural familiar a

possibilidade de cômputo dos plantios de árvores frutíferas ornamentais ou

industriais, compostos por espécies exóticas, para cumprimento da manutenção ou

da compensação da área de reserva legal.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela manutenção do Veto Parcial à Proposição de

Lei n° 19.257.

Sala das Comissões, 30 de setembro de 2009.

Luiz Humberto Carneiro, Presidente e relator - Lafayette de Andrada - Jayro Lessa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.736/2008

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 Conferência de São Sebastião da Sociedade

de São Vicente de Paulo, com sede no Município de Ingaí.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 5/9/2008 e distribuída às

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

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

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

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



____________________________________________________________________________
151

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.736/2008 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Conferência de São Sebastião da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no

Município de Ingaí.

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. 9º que as

atividades de seus Diretores, confrades, Conselheiros, bem como as dos sócios, não

serão remuneradas; e no art. 29 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente reverterá a entidade congênere, juridicamente constituída e registrada

no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 2.736/2008.

Sala das Comissões, 29 de setembro de 2009.

Ronaldo Magalhães, Presidente e relator - Delvito Alves - Dalmo Ribeiro Silva -

Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.530/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Fahim Sawan, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Centro de Referência, Apoio, Prevenção e Promoção à

Saúde - Grupo Crescer -, com sede no Município de Além Paraíba.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 16/7/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Vem agora a esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos
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aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.530/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Centro de Referência, Apoio, Prevenção e Promoção à Saúde - Grupo Crescer -, com

sede no Município de Além Paraíba.

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 (ver alteração de 1º/10/2007)

determina no art. 26 que as atividades de seus Diretores e Conselheiros, bem como

as dos associados, não serão remuneradas; e no art. 30 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 3.530/2009.

Sala das Comissões, 29 de setembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Ronaldo Magalhães -

Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.589/2009

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Walter Tosta, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Usuários de Transportes de Passageiros e Cargas

de Juiz de Fora, com sede no Município de Juiz de Fora.
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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 3.589/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Usuários de Transportes de Passageiros e Cargas de Juiz de Fora, com sede

nesse Município, entidade sem fins lucrativos, que tem como objetivos defender

direitos sociais e o direito do consumidor relacionados ao transporte urbano de

passageiros.

Com esse intuito, promove estudos e indica soluções para os problemas nessa

área; propõe a criação, a alteração e a extinção de linhas e itinerários e medidas para

aperfeiçoar a qualidade dos serviços prestados pelo operador e seus agentes;

acompanha e sugere modificações sobre o cálculo tarifário e sua aplicação; examina

e emite parecer nos casos de recursos interpostos pela aplicação de penalidades por

infração às normas que regem os serviços de transporte de passageiros; apura

irregularidades e denúncias dos setores populares usuários do sistema,

encaminhando relatório às autoridades competentes.

Por fim, cabe esclarecer 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 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 3.589/2009,

em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 30 de setembro de 2009.

Rêmolo Aloise, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.676/2009

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

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

utilidade pública a Associação dos Apicultores de Ouro Branco – Apiouro –, com sede

no Município de Ouro Branco.

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 3.676/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Apicultores de Ouro Branco – Apiouro –, com sede no Município de Ouro Branco,

que tem como finalidade primordial apoiar a produção de gêneros de origem apícola e

seus derivados (mel, própolis, cera, pólen, apitoxina etc.), visando ao fortalecimento

econômico e social dos seus associados.

Na consecução de suas metas, procura difundir o conhecimento da apicultura por

intermédio de cursos, palestras, feiras e exposições, nacionais e internacionais.

Procura colaborar com o ensino oficial e particular, promovendo cursos e cedendo

materiais apícolas para feiras e exposições de ciências, bem como mantendo uma

biblioteca sobre as técnicas de apicultura e outros assuntos de interesse da

comunidade.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.676/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 30 de setembro de 2009.

Carlos Gomes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.686/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação dos Idosos, Pensionistas e Aposentados

de Contagem - Assipac.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 3/9/2009 e distribuída às
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Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe a esta Comissão, preliminarmente, examinar a matéria 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 3.686/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Idosos, Pensionistas e Aposentados de Contagem.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no “caput” do art. 16,

que os seus dirigentes, conselheiros e associados não serão remunerados; e, no § 2o

do art. 27, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere registrada no Conselho Nacional de Assistência

Social.

A fim de adequar a proposição à técnica legislativa, apresentamos o Substitutivo no

1, que identifica o Município de Contagem como sede da entidade.

Conclusão

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

do Projeto de Lei no 3.686/2009 na forma do Substitutivo no 1, a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Declara de utilidade pública a Associação dos Idosos, Pensionistas e Aposentados

de Contagem - Assipac -, com sede no Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1o - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Idosos, Pensionistas

e Aposentados de Contagem - Assipac -, com sede no Município de Contagem.

Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 29 de setembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Padre João - Ronaldo

Magalhães.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.724/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

de utilidade pública a Associação Amadora de Músicos de Extrema - Aame -, com

sede no Município de Extrema.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10/9/2009 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 3.724/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Amadora de Músicos de Extrema - Aame -, com sede no Município de Extrema.

Os requisitos para que as associações e fundações em funcionamento no Estado

sejam declaradas 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. 1º do seu estatuto determina que o exercício dos

cargos de seus Diretores, Conselheiros, associados ou instituidores não será

remunerado, e o art. 12 preceitua que, no caso de sua extinção, o patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.724/2009.
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Sala das Comissões, 29 de setembro de 2009.

Ronaldo Magalhães, Presidente e relator - Delvito Alves - Dalmo Ribeiro Silva -

Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.729/2009

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 dos Produtores de Anta dos

Coelhos - Aspac -, com sede no Município de Dores do Indaiá.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10/9/2009 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 3.729/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Produtores de Anta dos Coelhos - Aspac -, com sede no Município de

Dores do Indaiá.

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, § 15, que as

atividades de seus Diretores e Conselheiros, bem como as dos associados, não

serão remuneradas; e no art. 24 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente reverterá a instituição congênere, com personalidade jurídica,

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

Conclusão
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Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.729/2009.

Sala das Comissões, 29 de setembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Padre João - Ronaldo

Magalhães.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.731/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Ruy Muniz, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Organização das Associações de Montes Claros -

Orgamontes -, com sede nesse Município.

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 3.731/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Organização das Associações de Montes Claros - Orgamontes -, com sede no

Município de Montes Claros.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

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

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

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e

no art. 32 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
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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 3.731/2009.

Sala das Comissões, 29 de setembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Padre João - Delvito Alves - Ronaldo

Magalhães.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.733/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Zezé Perrella, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Amigos de Ervália - Acae -,

com sede no Município de Ervália.

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 3.733/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária Amigos de Ervália - Acae -, com sede no Município de

Ervália.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da entidade determina no art. 15 que a
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Associação não remunera os membros de sua Diretoria; e no art. 29 que, na hipótese

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

registrada no Conselho Nacional de Assistência Social e com sede no Município de

Ervália.

Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.733/2009.

Sala das Comissões, 29 de setembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Padre João - Delvito Alves - Ronaldo

Magalhães.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.735/2009

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 o Circolo Trentino di Ouro Fino, com sede nesse

Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 11/9/2009 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 3.735/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Circolo Trentino di Ouro Fino, 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.
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Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 11, que as

atividades de seus Diretores e Conselheiros não são remuneradas; e, no art. 37, que,

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

beneficente, sediada no Estado e declarada de utilidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.735/2009.

Sala das Comissões, 29 de setembro de 2009.

Ronaldo Magalhães, Presidente e relator - Padre João - Dalmo Ribeiro Silva -

Delvito Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.738/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação dos Agentes Judiciários da Infância e da

Juventude da Comarca de Ipatinga, com sede no Município de Ipatinga.

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 3.738/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Agentes Judiciários da Infância e da Juventude da Comarca de

Ipatinga, com sede no Município de Ipatinga.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

um ano e sua Diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo
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exercício de suas funções.

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

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

municipal, estadual ou federal de fins idênticos ou semelhantes; e no art. 25, § 1º, que

as atividades de seus Diretores e Conselheiros, bem como as dos associados, não

serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer lucro, gratificação,

bonificação ou vantagem.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.738/2009.

Sala das Comissões, 29 de setembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Delvito Alves - Padre João - Ronaldo

Magalhães.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.739/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Creche Berçário Maria Dolores, com sede no Município

de Ipatinga.

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 3.739/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Creche Berçário Maria Dolores, com sede no Município de Ipatinga.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou
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comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no § 1º do art. 2º que as

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

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, verba de representação, gratificação ou

vantagem. Por sua vez, o parágrafo único do art. 20 estabelece que, na hipótese de

sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere

juridicamente constituída, de mesma filosofia, voltada para a educação formal 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 3.739/2009.

Sala das Comissões, 29 de setembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Padre João - Delvito Alves - Ronaldo

Magalhães.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.743/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

declarar de utilidade pública o Refúgio de Amparo e Promoção Humana, com sede no

Município de Uberlândia.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 17/9/2009 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 3.743/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Refúgio de Amparo e Promoção Humana, com sede no Município de Uberlândia.

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 cumprimento

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

dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua Diretoria é

formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 13 que as

atividades dos membros de sua administração não serão remuneradas; e no art. 15

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

entidade congênere que esteja registrada no Conselho Nacional de Assistência

Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.743/2009.

Sala das Comissões, 29 de setembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Delvito Alves - Ronaldo

Magalhães.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.748/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação de Usuários da Bacia Hidrográfica do Rio Pará – CBH-

Pará, com sede no Município de Divinópolis.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 17/9/2009 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 3.748/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Usuários da Bacia Hidrográfica do Rio Pará - CBH-Pará, com sede no
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Município de Divinópolis.

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

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

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

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

dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua Diretoria é

formada por pessoas idôneas não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 27 que os

serviços prestados pelos membros da Associação não serão remunerados e, no art.

30, preceitua que, no caso de sua dissolução, os bens remanescentes serão

destinados a instituição de fins beneficentes ou de proteção ao meio ambiente.

Esclareça-se que a Emenda nº 1, apresentada na parte conclusiva deste parecer,

tem por fim retificar o nome da entidade no art. 1º do projeto, de acordo com o

consubstanciado no art. 2º do estatuto constitutivo.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.748/2009 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 dos Usuários da Bacia

Hidrográfica do Rio Pará, com sede no Município de Divinópolis.”.

Sala das Comissões, 29 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 1.040/2007

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Neider Moreira, a proposição em comento, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.348/2006, “dispõe sobre a isenção do

pagamento de taxa pela emissão de segunda via de documentos roubados, quando

expedidos por órgãos públicos do Estado”.
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Publicada no “Diário do Legislativo” de 11/5/2007, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária

para receber parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cabe a esta Comissão, preliminarmente, apreciar os aspectos jurídico,

constitucional e legal da matéria, consoante dispõe o art. 102, III, “a”, do mencionado

Regimento.

Cumpre salientar que, por força de Decisão da Presidência desta Casa, foi anexado

à proposição o Projeto de Lei nº 1.132/2007, do Deputado Luiz Humberto Carneiro,

em virtude de semelhança de objeto, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento

Interno. Consequentemente, esta Comissão deverá pronunciar-se sobre o projeto

apensado, conforme determina a Decisão Normativa da Presidência nº 12, de 2003.

Fundamentação

A proposição sob comento visa a isentar os cidadãos do pagamento de taxa pela

emissão de segunda via de documentos emitidos por órgãos públicos do Estado, no

caso de furto ou roubo, mediante a apresentação de ocorrência policial. Estabelece,

ainda, como condição para o exercício desse direito o interstício mínimo de 12 meses

entre uma ocorrência e outra.

Inicialmente, cabe salientar que o assunto diz respeito a isenção de taxas, matéria

que se enquadra no campo de atribuições do Estado membro, uma vez que toda

entidade federada dispõe de competência constitucional para criar e extinguir tributos

(impostos, taxas e contribuições de melhoria), bem como para conceder isenções,

observados os parâmetros definidos na Constituição da República e na Lei

Complementar Federal nº 101, de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

No que tange especificamente às taxas, está-se diante de uma categoria de tributo

que tem por fundamento “o exercício do poder de polícia ou a utilização, efetiva ou

potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou

postos a sua disposição”, conforme estatui o art. 145, II, da Constituição Federal. Em

princípio, o ente político que institui determinada taxa também goza de competência

para extingui-la, contanto que o faça por meio de lei, por se tratar de matéria que se

enquadra no domínio da reserva legal. Consequentemente, cabe à unidade federada

que criou a taxa prever os casos de isenção, que é a dispensa legal do pagamento do
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tributo. Entretanto, essa competência encontra restrições no ordenamento jurídico

nacional, uma vez que o “caput” do art. 14 da citada Lei Complementar Federal nº

101 determina que “a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza

tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de

estimativa do impacto orçamentário-financeiro”. A par dessa estimativa, o inciso II do

art. 14 prevê que o benefício tributário deve estar acompanhado de medidas de

compensação, seja mediante a elevação da receita, seja por meio do aumento de

alíquotas, seja mediante a ampliação da base de cálculo, entre outras providências

previstas no comando normativo (grifos nossos).

Ressalte-se, por outro lado, que, em reunião anterior desta Comissão, o projeto em

análise foi baixado em diligência à Secretaria de Estado de Fazenda para que esta se

manifestasse sobre o impacto orçamentário que a isenção tributária pretendida

acarretaria aos cofres públicos, tendo em vista que o Estado já instituiu essa isenção

no período de dezembro de 2001 a dezembro de 2003. Ao responder a tal indagação,

a citada Secretaria, por meio da Nota Técnica nº 66, de 2007, manifestou-se

contrariamente ao projeto, em razão de sua incompatibilidade com a Lei de

Responsabilidade Fiscal, além de enfatizar que não há como determinar,

antecipadamente, o número de documentos de identidade a serem confeccionados.

Ora, por se tratar de medida de natureza tributária, a ausência do impacto

orçamentário-financeiro e das medidas compensatórias de que trata a Lei

Complementar Federal nº 101 compromete a tramitação do projeto, o que comprova,

de forma inequívoca, o vício de inconstitucionalidade. Quanto ao impacto

orçamentário, trata-se de uma informação difícil de ser obtida, pois não há como

prever, aprioristicamente, o montante de documentos expedidos pelo poder público

em decorrência de furto ou roubo, conforme consta na informação fornecida pela

Secretaria de Estado de Fazenda. Ademais, ainda que o quantitativo de documentos

de identidade expedidos pelo poder público nessa circunstância não seja expressivo,

a isenção implica renúncia de receita que dá ensejo a medida compensatória, a qual

não está prevista no projeto. No caso em tela, o Estado é que deverá arcar com as

despesas pela expedição do documento, caso o projeto seja convertido em lei.

A lei federal que serve de fundamento para o exame da matéria - Lei de
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Responsabilidade Fiscal - não cria exceções quando o assunto envolve perda ou

renúncia de receita por parte dos entes da Federação. Se o ato do poder público

acarreta renúncia de receita decorrente de impostos, taxas ou contribuições, ainda

que envolva valores modestos, deve ser utilizada uma medida compensatória que

proporcione o equilíbrio dos gastos públicos.

Em relação ao Projeto de Lei nº 1.132/2007, este “dispõe sobre a isenção de

pagamento de taxa de segurança pública para a emissão de segunda via de

documentos roubados ou furtados” e estabelece a repristinação do art. 1º da Lei nº

14.136, de 28/12/2001. O dispositivo em questão isenta de pagamento de taxa a

confecção de segunda via de documentos emitidos pelo poder público, entre os quais

se destaca a carteira de identidade.

Vê-se, pois, que as proposições contêm objeto análogo, qual seja, isentar os

cidadãos do pagamento de taxas decorrentes da emissão de segunda via da carteira

de identidade, fato que justifica a anexação do Projeto de Lei nº 1.132/2007 ao

Projeto de Lei nº 1.040/2007, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

Consequentemente, elas padecem do mesmo vício de inconstitucionalidade.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.040/2007.

Sala das Comissões, 29 de setembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Padre João - Ronaldo

Magalhães.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 3.439/ 2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe altera as Leis nºs

15.787, de 27/10/2005, e 17.006, de 25/9/2007, e transforma cargos pertencentes ao

Grupo de Atividades de Ciência e Tecnologia do Poder Executivo.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentou. A seu turno, a Comissão de Administração
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Pública apreciou a matéria, opinando por sua aprovação na forma do referido

substitutivo.

Vem agora o projeto a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto aos

aspectos financeiro e orçamentário, nos termos do art. 188, combinado com o art.102,

inciso VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em tela tem por objetivo alterar a Lei nº 15.787, de 2005, que dispõe

sobre a Vantagem Temporária Incorporável - VTI - devida aos servidores da

administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, visando a

assegurar ao designado para o exercício de função pública, nas hipóteses

mencionadas no art. 10 da Lei nº 10.254, de 20 de julho de 1990, a continuidade da

percepção dos adicionais por tempo de serviço e da VTI decorrente de novas

designações.

Já a alteração proposta para a Lei nº 17.006, de 2007, tem como fim assegurar um

tratamento isonômico entre servidores. Para tanto, suprime do texto legal a previsão

de pagamento da VTI para os servidores que ingressarem nas carreiras de Assistente

Técnico Educacional e de Analista Educacional, uma vez que os ocupantes dos

cargos das referidas carreiras na data da publicação da Lei nº 17.006 não percebem

mais a VTI, em virtude da incorporação desta ao vencimento básico, decorrente da

sistemática adotada para o pagamento da VTI.

A proposta de transformação de cargos do Grupo de Atividades de Ciência e

Tecnologia do Poder Executivo tem por fundamento a conveniência administrativa e

decorre de solicitação da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas

Gerais - Fapemig -, para viabilizar o ingresso de profissionais de nível superior.

Propõe-se extinguir 11 cargos vagos da carreira de Técnico em Atividades de Ciência

e Tecnologia, de nível médio de escolaridade, para dar lugar a 11 cargos de Gestor

em Ciência e Tecnologia, na referida fundação. Em decorrência das medidas

consubstanciadas na proposição, torna-se necessário alterar os anexos das Leis nº

15.466, de 2005, e nº 17.006, de 2007.

O Governador do Estado encaminhou a esta Casa, por meio da Mensagem nº

389/2009, emenda ao projeto, que acrescenta dispositivos à Lei Delegada nº 129, de
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25/1/2007, que dispõe sobre a estrutura orgânica básica da Secretaria de Estado de

Turismo, os quais dizem respeito à finalidade desse órgão e à sua estrutura orgânica

e têm por escopo “viabilizar o atendimento mais adequado às demandas do setor de

turismo e sua maior integração às políticas nacionais do setor”.

A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise, optou por apresentar ao

projeto o Substitutivo nº 1, que, além de incorporar a emenda apresentada, cuida de

adequar a proposição à ordem jurídica e à técnica legislativa. Devido à diferença dos

níveis de escolaridade dos cargos que o projeto pretende transformar, essa Comissão

optou pela extinção dos cargos que seriam transformados e pela criação de novos

cargos, por entender que é o mais apropriado ao caso.

Por sua vez, a Comissão de Administração Pública, reconhecendo a pertinência

das justificativas apresentadas pelo autor da matéria, ressaltou a conveniência e

oportunidade das medidas propostas e opinou pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 1.

Com relação ao exame dos aspectos financeiro-orçamentários que envolvem a

proposição, a cargo desta Comissão, devemos salientar que a Lei Complementar

Federal nº 101, de 4/5/2000, conhecida por Lei de Responsabilidade Fiscal ou

simplesmente LRF, que estabelece normas de finanças públicas para a

responsabilidade na gestão fiscal, preceitua, em seu art. 16, que a criação, expansão

ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa será

acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que

deva entrar em vigor e nos dois subsequentes, bem como de declaração do

ordenador de despesa de que o aumento pretendido tem adequação orçamentária e

financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e

com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Com vistas a dar cumprimento a essa determinação, a Secretaria de Estado de

Planejamento e Gestão encaminhou a esta Casa, para instruir o processo legislativo,

o Ofício GAB.SEC nº 576/2009, através do qual afirma que o impacto financeiro

decorrente da transformação de onze cargos vagos da carreira de Técnico em

Atividades de Ciência e Tecnologia em igual número de cargos da carreira de Gestor

em Ciência e Tecnologia é de R$11.991,67 (onze mil novecentos e noventa e um
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reais e sessenta e sete centavos) ao mês, ou de R$159.125,74 (cento e cinquenta e

nove mil cento e vinte e cinco reais e setenta e quatro centavos) ao ano. Além disso,

destaca que “há dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de

despesa de pessoal, bem como os acréscimos dela decorrentes” e que “a

incorporação desses valores à folha de pagamento do Estado possui adequação

orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual, guarda compatibilidade com

o Plano Plurianual, bem como com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e está em

conformidade com os limites de despesa com pessoal estabelecidos pela Lei de

Responsabilidade Fiscal”.

Com efeito, o impacto financeiro anual da proposição corresponde a apenas

0,00055% da Receita Corrente Líquida - RCL - do período de maio de 2008 a abril de

2009, conforme o Relatório de Gestão Fiscal relativo ao 1º quadrimestre do exercício

de 2009¹. Vale dizer que o impacto da proposição é desprezível. Atente-se, ainda,

para o fato de que a despesa com pessoal do Estado, no mesmo período,

corresponde a 46,41% da RCL, índice esse bastante aquém dos limites máximo, de

49%, e prudencial, de 46,55%, estabelecidos na LRF, respectivamente, nos arts. 20,

II, “c”, e 22, parágrafo único.

Conclusão

Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.439/2009, no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 30 de setembro de 2009.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Antônio Júlio - Inácio Franco.
1http://www.fazenda.mg.gov.br/governo/contadoria_geral/gestaofiscal/ano2009/1quad

rimestre2009.pdf

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.466/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em epígrafe altera o

art. 2o da Lei no 14.969, de 2004, que dispõe sobre a doação de imóveis cedidos a

Municípios em decorrência da municipalização do ensino.
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A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo no 1, que apresentou. Agora, vem a este órgão colegiado a fim de

receber parecer quanto a possível repercussão financeira que poderá originar,

conforme dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.466/2009 pretende alterar o art. 2o da Lei no 14.969, de 2004,

que autorizou o Poder Executivo a doar aos Municípios os imóveis cedidos a título

gratuito para funcionamento de escolas de ensino fundamental municipalizadas até

31/12/2002. Com a nova redação desse dispositivo, os imóveis revertem ao

patrimônio do Estado, cessada a causa que justificou as doações, salvo se o

Município der ao imóvel outra destinação de interesse público.

Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o

Substitutivo nº 1, conferindo à matéria formatação mais adequada, por meio da

alteração da destinação dos imóveis em questão.

Ressalte-se que ambas as finalidades dadas aos imóveis beneficiam as

comunidades em que se encontram, satisfazendo assim a condição de atender ao

interesse público, que deve nortear os atos da administração pública. Além disso, o

substitutivo proposto prevê a reversão dos bens ao patrimônio do Estado, se, no

prazo de cinco anos contados da publicação da lei, forem desvirtuadas as

destinações previstas.

A doação autorizada pela Lei no 14.969 atendeu à exigência 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, pois a transferência dos imóveis foi efetivada após a

necessária autorização legislativa.

Assim sendo, a alteração pretendida pelo projeto em análise, devidamente

autorizada por esta Casa, não fere a legislação vigente sobre a matéria, não

representa despesas para o erário e não acarreta repercussão na Lei Orçamentária.

Em face dessas ponderações, não há impedimento a sua transformação em lei.

Conclusão
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Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.466/2009, no 1º

turno, na forma do Substitutivo no 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 30 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 3.466/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em epígrafe altera o

art. 2º da Lei nº 14.969, de 12/1/2004, que dispõe sobre a doação de imóveis cedidos

a Municípios em decorrência da municipalização do ensino.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 26/6/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora a este órgão colegiado para que seja examinada preliminarmente

quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos dos arts. 188 e 102,

III, “a”, do Regimento Interno.

Em 15/8/2009, o projeto foi baixado em diligência à Secretária de Estado de

Planejamento e Gestão, a fim de que manifestasse sua concordância ou não com a

alteração pretendida para a destinação dos imóveis.

Atendida a solicitação, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.466/2009 dá nova redação ao art. 2º da Lei nº 14.969, de

12/1/2004, que autorizou o Poder Executivo a doar aos Municípios os imóveis cedidos

a título gratuito para funcionamento de escolas de ensino fundamental

municipalizadas até 31/12/2002.

Assim, passa a constar desse dispositivo que os imóveis de que trata a lei

reverterão ao patrimônio do Estado cessada a causa que justificou as doações, salvo

se o Município der ao imóvel outra destinação de interesse público.

A proteção do interesse coletivo é princípio de observância obrigatória da

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
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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.

É importante observar que a Secretária de Estado de Planejamento e Gestão, por

intermédio da Nota Técnica nº 373/2009, manifestou-se favoravelmente à alteração

pretendida pela proposição em análise, porque possibilitará que os Municípios

conservem os imóveis por eles recebidos em decorrência da municipalização do

ensino, mesmo nos casos em que o prédio deixe de funcionar como escola, desde

que sua finalidade esteja ligada ao interesse público.

Como a modificação a ser implementada pela proposição está de acordo com a

legislação vigente e atende ao interesse da comunidade em que o imóvel se

encontra, não há óbice à sua tramitação nesta Casa.

Cabe esclarecer que a alteração proposta pretende possibilitar que os Municípios

possam utilizar os bens para outras finalidades de interesse público, o que, de fato,

não se relaciona com a cláusula de reversão do imóvel - art. 2º -, mas com aquela

que estabelece sua destinação - parágrafo único do art. 1º.

Em decorrência disso, apresentamos o Substitutivo nº 1, ao final deste parecer, que

altera a destinação dos imóveis de que trata a Lei n° 14.969, para que eles possam

abrigar, além de escolas municipais, atividades de interesse público.

Essa alteração visa a respeitar o fato de que a norma, editada em 2004, vigorou por

mais de cinco anos e, em decorrência disso, não se pode retroceder no tempo e

proceder à sua alteração como se atual fosse.

Ainda em defesa do interesse coletivo, será estabelecida cláusula que prevê a

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

publicação da lei, forem desvirtuadas as destinações previstas pela nova lei; além

disso, será revogada a cláusula de reversão prevista na Lei nº 14.969.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.466/2009 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a destinação dos imóveis de que trata a Lei n° 14.969, de 12 de janeiro de
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2004, que autoriza o Poder Executivo a doar aos Municípios os imóveis cedidos em

decorrência da municipalização do ensino.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Os imóveis de que trata a Lei n° 14.969, de 12 de janeiro de 2004, passam

a destinar-se ao funcionamento de escolas municipais e de atividades de interesse

público.

Parágrafo único - Os imóveis a que se refere este artigo reverterão ao patrimônio do

Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da publicação desta lei, forem

desvirtuadas as destinações prevista no “caput”.

Art. 2° - Fica revogado o art. 2° da Lei n° 14.969,  de 2004.

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

Sala das Comissões, 29 de setembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ronaldo Magalhães -

Padre João - Delvito Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.662/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, a proposição em epígrafe dispõe sobre a

afixação, nas salas de aula das escolas de ensino fundamental e de nível médio, de

informações sobre os números de telefone de serviços de emergência.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 27/8/2009, foi o projeto distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência, Tecnologia e

Informática 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 o que dispõe o art. 102, III, “a”, do

mencionado Regimento.

Fundamentação

A proposição sob comento torna obrigatória a afixação, nas salas de aula das

escolas de ensino fundamental e médio, em locais de fácil acesso e visibilidade, de

informações sobre os números de telefone de serviços de emergência. Constarão

dessa lista os números de telefone da Defesa Civil, da Polícia Militar, da Polícia Civil,
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do Corpo de Bombeiros Militar, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Samu

-, do Disque-Denúncia e das Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher.

Ademais, o projeto fixa o prazo de 90 dias para a regulamentação da lei pelo

Executivo.

Embora o projeto estabeleça medidas administrativas no âmbito das escolas de

ensino fundamental e médio - o que pode levar o intérprete a entender que se trata de

norma de cunho educacional propriamente dito -, o objetivo da proposição é

assegurar aos alunos desses estabelecimentos de ensino o direito à informação.

Essa prerrogativa básica do cidadão está explicitamente assegurada no inciso XXXIII

do art. 5º da Constituição da República, o qual assegura a todos o direito de receber

dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo.

Alem da prerrogativa constitucional do Estado de legislar, concorrentemente com a

União, sobre educação e cultura, nos termos do art. 24, IX, da citada Carta Política,

caso em que as normas estaduais devem guardar fidelidade com as normas gerais

emanadas da União, o Estado tem o dever constitucional de atuar na segurança

pública, que é direito de todos, conforme prescreve o “caput” do art. 144 da Lei Maior.

Assim, a par de efetivar o direito à informação, que é de índole constitucional, o

projeto envereda para a seara da segurança pública, ao disponibilizar os meios

necessários para a atuação dos órgãos responsáveis pela preservação da ordem

pública e da incolumidade das pessoas (Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de

Bombeiros Militar) e pela assistência à saúde, como é o caso do Samu.

Apesar de as instituições de ensino desfrutarem de autonomia para organizar suas

próprias atividades, nada impede ao legislador estadual, antecipadamente,

estabelecer comandos que vinculem esses estabelecimentos, principalmente por se

tratar de norma de cunho informativo que visa densificar o princípio constitucional do

direito à informação. Acresça-se a isso o fato de que, no Brasil, em razão de questões

culturais, a maioria das pessoas desconhece seus direitos básicos, o que

compromete o pleno exercício da cidadania, o qual pressupõe participação no sentido

mais amplo da palavra. Sob essa ótica, não há como negar que o projeto vai ao

encontro da cidadania, que é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil.

Entretanto, o projeto contém dois vícios passíveis de correção. O primeiro diz
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respeito à exigência de afixação desses números de telefone nas salas de aula das

escolas, ao passo que o segundo refere-se à previsão de regulamentação da matéria

pelo Poder Executivo.

Entendemos que o local específico onde serão afixadas essas informações deve

ficar a cargo de cada estabelecimento de ensino, contanto que tal escolha incida em

local de fácil visibilidade para os alunos. Portanto, cabe à direção da escola optar pelo

local mais adequado à afixação dessas informações, não cabendo ao legislador fazer

as vezes do administrador para decidir sobre a matéria.

Quanto à competência para regulamentar a lei, trata-se de uma prerrogativa que

decorre diretamente da Constituição, não havendo necessidade de inserção formal

dessa atribuição no texto do projeto. Para corrigir esses equívocos, apresentamos o

Substitutivo nº 1.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.662/2009 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a afixação, nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, de

informações sobre os números de telefone de serviços de emergência.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As escolas de ensino fundamental e médio afixarão, em locais de fácil

acesso e visibilidade, informações sobre os números de telefone de serviços de

emergência.

Parágrafo único - A lista de que trata o “caput” deste artigo conterá os números de

telefones da Defesa Civil, da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros

Militar, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Samu -, do Disque-Denúncia

e das Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher.

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

Sala das Comissões, 29 de setembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Padre João - Delvito

Alves.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.668 /2008
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Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.668/2008, de autoria do Deput ado Lafayette de Andrada, que

declara de utilidade pública a Associação dos Municípios da Micro Região do Vale do

Paraibuna – Ampar –, com sede no Município de Juiz de Fora, 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° 2.668/2008

Declara de utilidade pública a Associação dos Municípios da Micro Região do Vale

do Paraibuna – Ampar –, 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 dos Municípios da Micro

Região do Vale do Paraibuna – Ampar –, com sede no Município de Juiz de Fora.

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

Sala das Comissões, 23 de setembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.343 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.343/2009, de autoria do Deput ado José Henrique, que declara

de utilidade pública o Lar São Vicente de Paulo de Conselheiro Pena, com sede no

Município de Conselheiro Pena, 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° 3.343/2009

Declara de utilidade pública a entidade Lar São Vicente de Paulo de Conselheiro
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Pena da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de Conselheiro

Pena.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Lar São Vicente de Paulo de

Conselheiro Pena da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de

Conselheiro Pena.

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

Sala das Comissões, 23 de setembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.444 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.444/2009, de autoria do Gover nador do Estado, que dá a

denominação de Escola Estadual Civa Simões Fonseca a escola estadual no

Município de Senhora do Porto, 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° 3.444/2009

Dá denominação a escola estadual localizada no Município de Senhora do Porto.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica denominada Escola Estadual Professor a Civa Simões Fonseca a

escola estadual localizada na Praça Monsenhor José Coelho, n° 29, Centro, no

Município de Senhora do Porto.

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 DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.445 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.445/2009, de autoria do Gover nador do Estado, que dá a
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denominação de Escola Estadual Venceslau Brás a escola estadual localizada no

Centro Socioeducativo de Sete Lagoas, no Povoado de Venceslau Brás, Município de

Sete Lagoas, 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° 3.445/2009

Dá denominação a escola estadual localizada no Município de Sete Lagoas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica denominada Escola Estadual Venceslau  Brás a escola estadual

localizada no Centro Socioeducativo de Sete Lagoas, no Povoado de Venceslau

Brás, 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.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.448 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.448/2009, de autoria do Deput ado Vanderlei Jangrossi, que

declara de utilidade pública a Associação de Incentivo ao Esporte de Pedro Leopoldo

– Asepec –, com sede no Município de Pedro Leopoldo, 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° 3.448/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Incentivo ao Esporte – Asepec –, com

sede no Município de Pedro Leopoldo.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Incentivo ao Esporte –

Asepec –, com sede no Município de Pedro Leopoldo.

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 DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.465 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.465/2009, de autoria do Deput ado Antônio Júlio, que declara

de utilidade pública a Associação dos Estudantes Universitários de Luz – Aseul –,

com sede no Município de Luz, 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° 3.465/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Estudantes Universitários de Luz –

Aseul –, com sede no Município de Luz.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Estudantes

Universitários de Luz – Aseul –, com sede no Município de Luz.

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 DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.491 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.491/2009, de autoria do Deput ado Alberto Pinto Coelho, que

declara de utilidade pública a Associação Municipal de Desenvolvimento Integrado

de Canaã – Amdi –, com sede no Município de Canaã, 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° 3.491/2009

Declara de utilidade pública a Associação Municipal de Desenvolvimento Integrado

de Canaã – Amdi –, com sede no Município de Canaã.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Municipal de

Desenvolvimento Integrado de Canaã – Amdi –, com sede no Município de Canaã.

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

Sala das Comissões, 23 de setembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.492 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.492/2009, de autoria da Deput ada Cecília Ferramenta, que

declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Novo Cruzeiro –

Ambanoc –, com sede no Município de Ipatinga, foi aprovado em turno único, na

forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.492/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro Novo Cruzeiro –

Ambanoc –, com sede no Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Moradores do Bairro

Novo Cruzeiro – Ambanoc –, com sede no Município de Ipatinga.
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Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 23 de setembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.494 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.494/2009, de autoria da Deput ada Rosângela Reis, que

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

sede no Município de Ipatinga, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.494/2009

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

sede no Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Produtores Rurais da

Tribuna, com sede no Município de Ipatinga.

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

Sala das Comissões, 23 de setembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.496 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.496/2009, de autoria do Deput ado Fábio Avelar, que declara

de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Monte Alegre, 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° 3.496/2009

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

com sede no Município de Três Corações.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Moradores do Bairro

Monte Alegre, com sede no Município de Três Corações.

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

Sala das Comissões, 23 de setembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.498 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.498/2009, de autoria do Deput ado Zezé Perrella, que declara

de utilidade pública a Associação Beneficente de Citrolândia Divino Ferreira Braga,

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° 3.498/2009

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente da Citrolândia Divino Ferreira

Braga, com sede no Município de Betim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Beneficente da

Citrolândia Divino Ferreira Braga, com sede no Município de Betim.

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

Sala das Comissões, 23 de setembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.532 /2009

Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 3.532/2009, de autoria do Deput ado Doutor Rinaldo, que

declara de utilidade pública a entidade Associação Cre-Ser/Projeto Aroeira, com sede

no Município de Divinópolis, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.532/2009

Declara de utilidade pública a Associação Cre-Ser, com sede no Município de

Divinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Cre-Ser, com sede no

Município de Divinópolis.

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

Sala das Comissões, 23 de setembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ronaldo Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.541 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.541/2009, de autoria do Deput ado Djalma Diniz, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro São José, com sede no

Município de Timóteo, 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° 3.541/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro São José, com

sede no Município de Timóteo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária do Bairro

São José, com sede no Município de Timóteo.

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

Sala das Comissões, 23 de setembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ronaldo Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.543 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.543/2009, de autoria do Deput ado Carlos Gomes, que declara

de utilidade pública a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público

Monsenhor Antônio Gomes Soares – Oscip Monsa –, com sede no Município de

Almenara, 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° 3.543/2009

Declara de utilidade pública a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público

Monsenhor Antônio Gomes Soares – Oscip Monsa –, com sede no Município de

Almenara.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Org anização da Sociedade Civil de

Interesse Público Monsenhor Antônio Gomes Soares – Oscip Monsa –, com sede no

Município de Almenara.

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

Sala das Comissões, 23 de setembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ronaldo Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.562 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.562/2009, de autoria do Deput ado Padre João, que declara de

utilidade pública o Centro Pró-Melhoramento de Catuné, com sede no Município de
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Tombos, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.562/2009

Declara de utilidade pública a entidade Centro Pró-Melhoramento de Catuné, com

sede no Município de Tombos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Centro Pró-Melhoramento

de Catuné, com sede no Município de Tombos.

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

Sala das Comissões, 23 de setembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ronaldo Magalhães.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 2 DE OUTUBRO DE 2009

ATAS

ATA DA 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 30/9/2009

Presidência dos Deputados Doutor Viana e Hely Tarqüínio

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

Correspondência: Mensagens nºs 408, 409 e 410/2009 (encaminhando o Projeto de

Lei Complementar nº 54/2009 e os Projetos de Lei nºs 3.808 e 3.809/2009,

respectivamente), do Governador do Estado - Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente):

Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 3.810 a 3.815/2009 -

Requerimentos nºs 4.679 a 4.726/2009 - Requerimentos da Comissão Especial da

Execução das Penas no Estado e dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e outros e Eros

Biondini e outros - Comunicações: Comunicações das Comissões de Assuntos

Municipais, de Cultura, do Trabalho, de Segurança Pública, de Política Agropecuária

e de Educação e do Deputado Delvito Alves - Oradores Inscritos: Discurso do

Deputado Arlen Santiago; questão de ordem; discursos dos Deputados Arlen

Santiago, Dalmo Ribeiro Silva, Paulo Guedes e Doutor Viana - 2ª Parte (Ordem do

Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura de

Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Dalmo

Ribeiro Silva e outros e Eros Biondini e outros; deferimento - Inexistência de quórum

para votação - Requerimento do Deputado Gilberto Abramo; deferimento; discurso do

Deputado Getúlio Neiva - Requerimento do Deputado Luiz Humberto Carneiro;

deferimento; discurso do Deputado Zé Maia - Requerimento do Deputado Padre

João; deferimento; discurso do Deputado Weliton Prado - Encerramento - Ordem do

Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

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

Leão - Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio
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Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz -

Carlin Moura - Carlos Gomes - Cecília Ferramenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva

- Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Domingos Sávio -

Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fahim Sawan -

Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Inácio Franco - Irani

Barbosa - Ivair Nogueira - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -

Luiz Humberto Carneiro - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes

- Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy

Muniz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - 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

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 408/2009*

Belo Horizonte, 31 de agosto de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa Egrégia Assembleia Legislativa,

o Projeto de lei que dispõe sobre prevenção e punição do assédio moral no Estado de

Minas Gerais e dá outras providências.

Trata-se de adequação da legislação estadual para combater o instituto do assédio
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moral na administração pública, há muito tempo punido pelo direito do trabalho.

Nesse sentido, destacamos que o Projeto de lei que se submete ao exame e

deliberação dessa casa define bem a prática do assédio moral e protege o servidor

que sofre o assédio, garantindo medidas que visam cessar essa prática no âmbito do

serviço público estadual. Tudo isto se faz necessário para que preservemos a

integridade física e mental dos servidores.

Essas são, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter à consideração

dos seus Nobres Pares o presente Projeto de lei.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 54/2009

Dispõe sobre prevenção e punição do assédio moral no Estado de Minas Gerais e

dá outras providências.

Art. 1º - O assédio moral atribuído a agente público, no âmbito das administrações

direta, indireta e fundacional de qualquer dos Poderes do Estado, será prevenido e

punido na forma desta lei.

Art. 2º - Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce

mandato político, emprego público, cargo público civil ou função pública, ainda que

transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação ou sob

amparo de contrato administrativo ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo,

nas entidades mencionadas no art. 1º.

Art. 3º - Constituem práticas de assédio moral aquelas realizadas intencionalmente

por agente público que tenham por intuito ou efeito degradar condições de trabalho,

atentar contra direitos, dignidade, alterar saúde física, mental ou comprometer

desenvolvimento profissional de agente público, e que:

I - desqualifiquem, reiteradamente, por meio de palavras, gestos ou atitudes, a

autoestima, a segurança ou a imagem do agente público, valendo-se de posição

hierárquica ou funcional superior, equivalente ou inferior;

II - desrespeitem limitação individual do agente público, decorrente de doença física

ou psíquica, atribuindo-lhe atividade incompatível com suas necessidades especiais;

III - pretiram o agente público em quaisquer escolhas, em função de raça, sexo,
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nacionalidade, cor, idade, religião, preferência ou orientação política, sexual ou

filosófica ou posição social;

IV - atribuam, de modo frequente, ao agente público, função incompatível com sua

formação acadêmica ou técnica especializada ou que dependa de treinamento;

V - isolem ou incentivem o isolamento de agente público, privando-o de

informações, treinamentos necessários ao desenvolvimento de suas funções ou do

convívio com seus colegas;

VI - manifestem-se jocosamente em detrimento da imagem do agente público,

submetendo-o a situação vexatória ou fomentar boatos inidôneos e comentários

maliciosos;

VII - subestimem, em público, as aptidões e competências do agente público;

VIII - manifestem publicamente desdém ou desprezo pelo agente público ou pelo

produto de seu trabalho;

IX - releguem intencionalmente o agente público ao ostracismo;

X - apresentem como suas, ideias, propostas, projetos ou quaisquer trabalhos de

outro agente público.

§ 1º - Nenhum agente público pode ser punido, posto à disposição ou ser alvo de

medida discriminatória, direta ou indireta, notadamente em matéria de remuneração,

formação, lotação ou promoção por haver-se recusado a ceder à prática de assédio

moral ou havê-la, em qualquer circunstância, testemunhado.

§ 2º - Nenhuma medida concernente a recrutamento, formação, lotação, disciplina

ou promoção pode ser tomada em relação a um agente público levando-se em

consideração:

I - o fato de que o agente tenha pleiteado administrativa ou judicialmente medidas

que visem a cessar a prática de assédio moral;

II - o fato de haver-se recusado à prática de qualquer ato administrativo em função

de comprovado assédio moral.

Art. 4º - A prática de assédio moral constitui falta grave, punível nos termos dos

arts. 244, 246, 252 e 253, da Lei nº. 869 de 5 de julho de 1952, ou conforme

legislação específica aplicável.

§ 1º - Na aplicação das penas previstas a administração pública considerará a
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extensão do dano causado e as reincidências.

§ 2º - Os atos praticados sob domínio de assédio moral poderão ser anulados

quando comprovadamente viciados.

§ 3º - Havendo indícios de que empregado público sob regime de direito privado,

lotado em órgão ou entidade diversos de seu empregador, tenha praticado assédio

moral ou dele tenha sido alvo, a Auditoria Setorial, Seccional ou Corregedoria de

cada órgão ou entidade da Administração Pública dará ciência, no prazo de quinze

dias, ao empregador, para apuração e punição cabíveis.

Art. 5º - A prática de assédio moral será apurada por devido processo administrativo

disciplinar, observada a ampla defesa, nos termos do art. 218 e seguintes da Lei nº.

869, de 1952, ou conforme legislação especial aplicável.

Art. 6º - A pretensão punitiva administrativa em face do autor do assédio moral

prescreve nos seguintes prazos:

I - para as penas de repreensão, multa e suspensão no prazo de dois anos;

II - para a pena de demissão no prazo de cinco anos.

Art. 7º - A responsabilidade administrativa pela prática de assédio moral independe

das responsabilidades cível e criminal.

Art. 8º - A administração pública tomará medidas preventivas que visem a combater

o assédio moral, com a participação de representantes das entidades sindicais ou

associativas que representem os servidores do órgão ou entidade.

Parágrafo único - Serão adotadas as seguintes medidas, sem prejuízo de outras

que se fizerem necessárias:

I - promoção de cursos de formação e treinamento visando à difusão das medidas

preventivas e extinção de práticas inadequadas;

II - promoção de debates e palestras, produção de cartilhas e material gráfico para

conscientização;

III - acompanhamento de informações estatísticas sobre licenças médicas

concedidas em função de patologia associada ao assédio moral, para identificar

setores, órgãos ou entidades nos quais haja indícios da prática de assédio moral.

Art. 9º - Os dirigentes dos órgãos e entidades mencionados no art. 1º criarão, nos

termos do regulamento, comissões de conciliação, com representantes da
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administração e das entidades sindicais ou associativas representativas da categoria,

para buscar soluções não contenciosas para os casos de assédio moral.

Art. 10 - O Estado providenciará, na forma do regulamento, acompanhamento

psicológico aos sujeitos passivos de assédio moral, bem como aos sujeitos ativos, em

caso de necessidade.

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

- Semelhante proposição foi anteriormente apresentada pelos Deputados Sargento

Rodrigues e André Quintão. Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar nº 45/2008,

nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 409/2009*

Belo Horizonte, 29 de setembro de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para apreciação dessa egrégia

Assembleia Legislativa, o projeto de lei de revisão do Plano Plurianual de Ação

Governamental - PPAG 2008-2011, para o exercício 2010, conforme determina o art.

4º da Lei nº 17.347, de 16 de janeiro de 2008.

Com a revisão anual do PPAG aprimora-se o processo de transformação do plano

em um instrumento efetivo de orientação da gestão estratégica do governo. O PPAG

revisto, ora apresentado, coincide plenamente com o orçamento anual, o que ratifica

o ideal de alinhamento dos instrumentos de planejamento orçamentário.

A lei que estabelece o PPAG 2008-2011 prevê, além da revisão anual, a realização

de audiências públicas regionalizadas, organizadas pelo Poder Legislativo com a

participação do Poder Executivo. Em 2009, atendendo ao comando da lei de revisão

do PPAG, foi inaugurado o monitoramento semestral dos Projetos Estruturadores

com participação popular. O sucesso obtido nos últimos anos com a parceria entre os

Poderes Executivo e Legislativo será reproduzido em 2010, assegurando a

participação ativa da sociedade no acompanhamento da execução dos programas do

plano.

Os principais avanços desta revisão estão sintetizados na Exposição de Motivos da

Secretária de Estado de Planejamento e Gestão, que acompanha o projeto de lei.
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Aécio Neves, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Belo Horizonte, 29 de setembro de 2009.

Excelentíssimo Senhor Governador,

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência a revisão anual do Plano

Plurianual de Ação Governamental (PPAG 2008-2011), para o exercício de 2010.

Essa iniciativa busca os melhores resultados da gestão pública. Corporificam esse

processo o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI), o Plano Plurianual

de Ação Governamental (PPAG) e a Lei Orçamentária, os quais, plenamente

integrados, consolidam-se como instrumento gerencial efetivo da ação

governamental, refletindo cada vez mais positivamente na alocação dos recursos nos

orçamentos anuais.

Com o processo contínuo de acompanhamento da implementação dos programas e

ações que compõem o PPAG, foi possível obter informações para subsidiar decisões

e permitir a identificação e superação dos problemas, atingindo melhores resultados

para a sociedade. Estabelecendo como critérios a eficiência, a eficácia e a

efetividade, aperfeiçoou-se a qualidade do gasto público, um dos objetivos

estratégicos do governo.

Os volumes I e II do PPAG 2008-2011 foram atualizados e contêm as alterações

qualitativas ou quantitativas efetuadas em programas, indicadores, ações e demais

atributos, com uma perspectiva de quatro anos, especialmente no que se refere aos

valores físico-financeiros das ações a serem incorporadas na Lei nº 17.347, de 16 de

janeiro de 2008, que estabelece o Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -

para o período 2008-2011.

Juntamente com o Volume II, onde os programas e ações estão agrupados por

setor de governo, apresenta-se um anexo com demonstrativo de programas e ações

incluídas e excluídas, com as justificativas que motivaram a alteração.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência os votos de profundo respeito e

admiração.

Atenciosamente,

Renata Maria Paes Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento e Gestão.
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PROJETO DE LEI Nº 3.808/2009

Dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008-

2011.

Art. 1º - Esta lei dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental

- PPAG, para o exercício de 2010, conforme dispõe o art. 7º da Lei nº 17.347, de 16

de janeiro de 2008.

Art. 2º - Integram esta lei os anexos I ,II, III, nos seguintes termos:

I - o Anexo I contém os programas e as ações da Administração Pública

organizados pelas áreas de resultados definidas na Lei nº 17.007, de 28 de setembro

de 2007, que atualiza o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI,

evidenciando os programas estruturadores, os programas associados e os programas

especiais;

II - o Anexo II contém os programas e as ações da Administração Pública Estadual

organizados por setor de governo, evidenciando os programas estruturadores, os

programas associados e os programas especiais;

III - o Anexo III contém o demonstrativo de programas e ações incluídos e

excluídos, com a exposição sucinta dos motivos que justificam a alteração.

§ 1º - Os Anexos I e II desta lei atualizam os Anexos I e II da Lei nº 17.347, de

2008, contendo as respectivas inclusões e alterações, qualitativas ou quantitativas,

efetuadas em programas, indicadores, ações e demais atributos.

§ 2º - Em atendimento ao disposto no § 1º do art. 7º da Lei nº 17.347, de 2008, os

demonstrativos de que tratam os incisos I e II deste artigo adotam uma perspectiva de

planejamento de quatro anos, especialmente no que diz respeito aos valores físicos e

financeiros das ações como referência permanente para a elaboração da Lei

Orçamentária Anual.

§ 3º - Os programas estruturadores contidos no Anexo I desta lei atualizam, no

âmbito do Poder Executivo, o Anexo de Prioridades e Metas para o exercício de 2010

a que se refere o art. 2º da Lei nº 18.313, de 6 de agosto de 2009.

Art. 3º - Os Poderes Legislativo e Executivo efetuarão os ajustes necessários à

compatibilização do planejamento para o exercício de 2010 contido na revisão do

PPAG 2008-2011 e na Lei Orçamentária para o mesmo exercício.
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Art. 4º - Serão realizadas em 2010, no âmbito do Poder Legislativo, audiências

públicas de avaliação dos resultados alcançados pelos programas estruturadores.

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

- Publicado, fica o processo em poder da Mesa, aguardando sua publicação em

essencialidades.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 410/2009*

Belo Horizonte, 29 de setembro de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para apreciação dessa egrégia

Assembleia Legislativa, projeto de lei da Proposta Orçamentária para o exercício de

2010, que contém o Orçamento Fiscal e o Orçamento de Investimento das Empresas

Controladas pelo Estado.

O projeto de lei em apenso foi elaborado observando-se os dispositivos

constitucionais, além do previsto na Lei nº 18.313, de 6 de agosto de 2009, bem

como as disposições constantes da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e

da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

Os principais valores decorrentes da estimativa da receita e da fixação da despesa,

contidos na Proposta Orçamentária, estão detalhados na Exposição de Motivos da

Secretária de Estado de Planejamento e Gestão, que acompanha o projeto de lei.

Aécio Neves, Governador do Estado.

Belo Horizonte, 29 de setembro de 2009.

Excelentíssimo Senhor Governador,

Tendo em vista o disposto no arts. 153 e 157 da Constituição do Estado, submeto à

apreciação de Vossa Excelência a Proposta Orçamentária para o exercício de 2010,

que compreende o Orçamento Fiscal e o Orçamento de Investimento das Empresas

Controladas pelo Estado.

O presente projeto de lei foi elaborado em observância aos dispositivos

constitucionais e às diretrizes orçamentárias para o próximo exercício, aprovados na

forma da Lei nº 18.313, de 6 de agosto de 2009, bem como às disposições da Lei

Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e da Lei Complementar Federal nº 101, de
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4 de maio de 2000, que fixa normas de finanças públicas voltadas para a

responsabilidade na gestão fiscal.

A proposta foi elaborada em consonância com a Revisão do Plano Plurianual de

Ação Governamental – PPAG 2008-2011 – e com o Plano Mineiro de

Desenvolvimento Integrado – PMDI –, de forma a assegurar o alinhamento

estratégico do Governo do Estado, especialmente em relação às diretrizes de

qualidade fiscal, com destaque para a redução da participação da despesa em

relação ao PIB, economia com atividades-meio; economia com custos unitários de

serviços estratégicos; e acréscimo da participação dos estruturadores no total do

orçamento em 2010 que chegou a 12,92%.

Apesar da crise, os parâmetros econômicos utilizados para a estimativa de receita e

despesa para 2010 foram os mesmos utilizados pelo Governo Federal, que

consideraram crescimento do país em 4,32% e inflação (IPCA) de 4,5%.

Confrontando o ano de 2009 e 2010, o baixo crescimento do Imposto sobre

Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS –, principal fonte de

arrecadação do Estado, inviabilizaram a expansão dos investimentos nos mesmos

níveis observados em anos anteriores, se mantendo, entretanto 8,9% maior que

2008.

A seguir, apresento de forma breve os valores agregados para a receita e despesa

estadual, encaminhados nesta Proposta:

Orçamento Fiscal

O Orçamento Fiscal do Estado proposto para 2010 estima a receita e fixa despesa

em R$ 41.113.937.207,00 (quarenta e um bilhões, cento e treze milhões, novecentos

e trinta e sete mil, duzentos e sete reais).

Receita

* - O quadro contendo a receita por categoria econômica para 2010 foi publicado no

“Diário do Legislativo” de 2.10.2009.

Do total da receita fiscal prevista para o exercício de 2010, 94% corresponde às

receitas correntes e 6% às receitas de capital. Entre as receitas correntes, cabe o

destaque à receita tributária que participa com 66%¹ da sua estimativa e entre as
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receitas de capital a maior participação refere-se às receitas de operação de crédito

com 71%.

Como principal receita estadual, permanece o Imposto sobre Circulação de

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e

Intermunicipal e de Comunicação – ICMS –, que tem receita estimada em R$

24.008,41 milhões de reais, representando 82% da receita tributária.

As Receitas de Capital somam R$ 2.581.44 milhões, sendo que as receitas

provenientes de operações de crédito, transferências de capital e amortizações de

empréstimos são os principais componentes deste item, respondendo por 99% do

total de recursos. As receitas de operações de crédito, comparadas à receita orçada

em 2004, cresceram 837%, que, de um lado, viabilizam os principais investimentos do

governo e, de outro, demonstram a solidez da gestão fiscal que adotamos dado o

aval necessário à sua contratação.

¹ Foram descontadas as deduções para formação do FUNDEB para as receitas

correntes e tributárias.

Despesa

* - O quadro contendo a despesa por categoria econômica e grupo de despesa para

2010 foi publicado no “Diário do Legislativo” de 2.10.2009.

A despesa total constante da proposta orçamentária para o exercício de 2010 foi

fixada em R$41.113,93 milhões, sendo 85% despesas correntes, 14% despesas de

capital e 1% destinado à Reserva de Contingência.

Com maior representatividade no orçamento, encontram-se as despesas de

pessoal e encargos sociais correspondendo a 41% do total da despesa fiscal e 48%

das despesas correntes. No que se refere ao gasto com pessoal, o Poder Executivo

encontra-se dentro do limite prudencial estabelecido pela Lei de Responsabilidade

Fiscal, representando 46,54% da receita corrente líquida. Em seguida, encontram-se

as outras despesas correntes e as transferências constitucionais aos Municípios com

participação de 26% e 21% da despesa corrente, respectivamente. As transferências

a Municípios, estimada em R$7.405,92 milhões, são decorrentes de determinação

constitucional, e são constituídas de parcelas do ICMS, do IPVA, do IPI, da CIDE e da

Dívida Ativa e Multas e Juros de Mora do ICMS e IPVA.
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Os Investimentos e as Inversões Financeiras, no montante de R$ 4.591,86 milhões,

representam 78% das Despesas de Capital, e destinam-se, basicamente, aos setores

de transporte, saúde, segurança pública, educação e fundos de desenvolvimento.

A Amortização da Dívida está orçada em R$1.260,33 milhões e representa 21,53%

das Despesas de Capital.

Os investimentos realizados por meio do Orçamento Fiscal estão previstos em

R$3.396,98 milhões, dos quais, 66%, ou seja, R$ 2.231,63 milhões destinam-se aos

projetos estruturadores.

No âmbito dos Projetos Estruturadores estão garantidos recursos para a expansão

no fornecimento de diversos bens e serviços, mantendo como característica da

carteira de projetos, a alavacagem do desenvolvimento econômico e social do Estado

nas suas diversas regiões. O total de recursos previstos para os estruturadores é de

R$5.311,1 milhões, representando aumento de R$306 milhões em relação a 2009.

Para 2010, cabe destaque para as seguintes áreas de resultado e ações:

Educação de Qualidade

Manutenção das 1.800 escolas do ensino integral, atendendo a mais de 100.000

alunos da rede estadual.

3.920 (100%) escolas estaduais adequadas aos padrões de infraestrutura,

conectividade, mobiliário e equipamentos escolares.

462 (100%) dos prédios rurais das escolas estaduais de Minas Gerais atendidos

com construção, reforma ou ampliação.

Protagonismo Juvenil

Ampliação do número de alunos atendidos pelo ensino profissional dentro da rede

estadual de 102.594 previstos para 2009 para 115.000 em 2010.

Desenvolvimento do Norte de Minas, Vale do Jequitinhonha e Mucuri

Construção de 100 reservatórios (pequenos barramentos e bacias de captação).

Logística de Integração e Desenvolvimento

Recuperação de 3.620 km de rodovias, totalizando mais de 7.970 km de rodovias

recuperadas pelo programa ProMG Pleno.

Rede de Cidades e Serviços

Conclusão de mais 77 acessos pavimentados a municípios, concluindo todos os
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219 acessos sob responsabilidade do Governo de Minas.

Vida Saudável

Concessão de incentivo mensal do Projeto Saúde em Casa a 3.862 equipes do

Programa Saúde da Família.

Implantação do Sistema Estadual de Transporte em Saúde em 5 microrregiões.

Defesa Social

Realização da 3ª Fase do Cinturão de Segurança Pública da PCMG.

Implantação do programa Olho Vivo em 10 municípios.

Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva

14.250 famílias beneficiadas com mudas e fertilizantes para a implantação de

pomares, no âmbito do Programa Minas sem Fome.

Atendimento de 70 municípios pelo Projeto Travessia, com a atuação nas áreas de

saneamento, saúde, educação, assistência social e renda.

Entrega de 3.000 unidades habitacionais pelo Programa Lares Habitação Popular.

Qualidade e Inovação na Gestão Pública

Conclusão das obras da Cidade Administrativa, reunindo 43 órgãos e entidades da

Administração do Estado, gerando mais eficiência e economia para o Estado e

conforto para os servidores e cidadãos.

Qualidade Fiscal

Consolidação e extensão do projeto de Gestão Estratégica de Suprimentos (GES),

que, a partir de um diagnóstico das compras do Estado, prioriza e desenvolve as

famílias de compras, gerando redução, com qualidade, dos gastos e contratações do

Governo estadual, além do incentivo às políticas de compras públicas sustentáveis.

Investimento e Valor Agregado da Produção

Reestruturação de 6 unidades UAIs - Unidade de Atendimento Integrado.

Implantação de infra-estrutura rodoviária (18km) para o contorno norte ao Aeroporto

Internacional Tancredo Neves e o início de 2 voos semanais internacionais de carga e

de passageiros.

Inovação, Tecnologia e Qualidade

Conclusão das obras e início das atividades dos Parques Tecnológicos de Belo

Horizonte (BHTEC) e Itajubá (PARCTEC).
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Qualidade Ambiental

Recuperação de 14.170 hectares por meio de ações de regeneração,

enriquecimento, plantio e proteção.

Os valores destinados aos programas estruturadores para 2010 podem ser

observados na tabela que se segue:

* - O quadro contendo os recursos destinados aos projetos estruturadores para

2010 foi publicado no “Diário do Legislativo” de 2.10.2009.

Reserva de Contingência

Para o atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais

imprevistos, conforme o disposto no inciso III do art. 5º da Lei Complementar nº 101,

de 2000, estão orçados na Reserva de Contingência recursos da ordem de R$ 420,5

milhões a serem utilizados como fonte de recursos para a abertura de créditos

adicionais.

Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado

O Estado realizará, através das suas empresas controladas, investimentos da

ordem de R$5.245,1 milhões oriundos de recursos decorrentes de suas atividades e

de operações de crédito contratadas diretamente pelas mesmas.

Os investimentos da Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG –, da Cemig

Distribuição S.A., da Cemig Geração e Transmissão S.A. e da Companhia de

Saneamento de Minas Gerais – COPASA – representam 93,5% do total do

orçamento de investimento, aplicando estes recursos em projetos de infraestrutura

básica como geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, abastecimento

d'água, sistema de esgoto e saneamento ambiental. As demais empresas respondem

por 6,5% do Orçamento de Investimento de 2010.

* - O quadro contendo o investimento por empresa para 2010 foi publicado no

“Diário do Legislativo” de 2.10.2009.

São estas as considerações sobre a Proposta Orçamentária para o exercício de

2010 que submeto a vossa apreciação. Para análise e apreciação da estrutura geral

da receita e da despesa do Orçamento Fiscal do Estado, encaminho juntamente a

esta exposição de motivos o quadro consolidado da receita e da despesa fiscal para

2010.
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Essas, as razões que me levam a submeter à elevada apreciação de Vossa

Excelência, o presente projeto de lei.

Respeitosamente,

Renata Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento e Gestão.

Observação: Demonstrativo Consolidado está disponível na edição de 2.10.2009,

no site da ALMG.

PROJETO DE LEI Nº 3.809/2009

Estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas

Gerais e do Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para

o exercício de 2010.

Art. 1º - O Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais para o exercício financeiro

de 2010 estima a receita em R$41.113.937.207,00 (quarenta e um bilhões, cento e

treze milhões, novecentos e trinta e sete mil, duzentos e sete reais) e fixa a despesa

em igual importância.

Art. 2º - As receitas do Orçamento Fiscal serão realizadas mediante arrecadação de

tributos e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor.

Art. 3º - Os demonstrativos consolidados do Orçamento Fiscal e do Orçamento de

Investimento das Empresas Controladas pelo Estado estão contidos no Anexo I.

Art. 4º - As despesas dos órgãos e entidades compreendidas no Orçamento Fiscal

serão realizadas segundo a discriminação constante nos Anexos II-A e II-B.

Parágrafo único - Cada crédito consignado a projeto, atividade e às operações

especiais constantes nos anexos a que se refere o “caput” integra esta lei na forma

de inciso deste artigo, identificado numericamente pela respectiva codificação

orçamentária.

Art. 5º - O Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado

estima as fontes e fixa os investimentos em R$5.245.031.624,00 (cinco bilhões,

duzentos e quarenta e cinco milhões, trinta e um mil, seiscentos e vinte e quatro

reais).

Art. 6º - Os investimentos das empresas controladas direta ou indiretamente pelo

Estado serão realizados segundo a discriminação por projeto, atividade e operações

especiais constantes no Anexo III.
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Parágrafo único - Os projetos, as atividades e as operações especiais constantes

no Anexo III integram esta lei na forma de incisos deste artigo, identificados

numericamente pela respectiva codificação orçamentária.

Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares ao seu

orçamento até o limite de 10% (dez por cento) da despesa fixada no art. 1º.

Parágrafo único - Não oneram o limite estabelecido no “caput”:

I - as suplementações de dotações referentes a pessoal e encargos sociais;

II - as suplementações com recursos vinculados, quando se referirem a

remanejamento ou utilizarem como fonte o excesso de arrecadação e o saldo

financeiro destes recursos;

III - as suplementações com recursos diretamente arrecadados, quando se

referirem a remanejamento ou utilizarem como fonte o excesso de arrecadação e o

superávit financeiro destes recursos;

IV - as suplementações de dotações referentes ao pagamento da dívida pública, de

precatórios e de sentenças judiciárias, bem como os créditos à conta da dotação

Reserva de Contingência e aqueles destinados à contrapartida a convênios, acordos

e ajustes;

V - as suplementações de dotações com recursos constitucionalmente vinculados

aos municípios;

VI - as alterações de modalidade da despesa e do identificador de procedência e

uso de que trata o art. 17 da Lei nº 18.313, de 6 de agosto de 2009.

Art. 8º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares ao

Orçamento do Tribunal de Contas, Ministério Público, Assembleia Legislativa e dos

órgãos do Poder Judiciário até o limite de 10% (dez por cento) do valor fixado para

cada unidade orçamentária com recursos provenientes de remanejamento de

dotações orçamentárias próprias, excesso de arrecadação e superávit de recursos

diretamente arrecadados e recursos vinculados.

§ 1º - Os remanejamentos de que trata o “caput” serão exclusivamente entre

projetos, atividades e operações especiais não estando autorizados os

remanejamentos entre grupos de despesa.

§ 2º - As alterações de modalidade da despesa e do identificador de procedência e
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uso de que trata o art. 17 da Lei nº 18.313, de 2009, não onerarão o limite

estabelecido no “caput” e poderão ser realizadas nos termos de regulamento.

Art. 9º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares ao

Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado até o limite de

10% (dez por cento) do valor referido no art. 5º.

Parágrafo único - Não oneram o limite estabelecido no “caput” as suplementações

realizadas com recursos provenientes das operações das empresas controladas pelo

Estado e outros recursos diretamente arrecadados por essas empresas.

Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operações de crédito para o

refinanciamento da dívida pública estadual.

Art. 11 - Cabe aos Poderes Legislativo e Executivo assegurar a compatibilidade

entre o planejamento para o exercício de 2010 contido no PPAG 2008-2011 e a Lei

Orçamentária para o exercício de 2010, ficando autorizados os ajustes necessários à

plena compatibilidade.

Art. 12 - Esta lei vigorará no exercício de 2010, a partir de 1º de janeiro.”

- Publicado, fica o processo em poder da Mesa, aguardando sua publicação em

essencialidades.

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS

Do Sr. José Sarney, Presidente do Senado Federal, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 4.257/2009, da Comissã o de Participação Popular.

Do Sr. Ivar Pavan, Presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul,

acusando o recebimento de exemplar da obra “Legística: Qualidade da Lei e

Desenvolvimento” e solicitando o envio de mais alguns exemplares.

Do Sr. Clóvis Ferraz, Presidente da Unale, informando que essa entidade, em

parceria com a Assembleia Legislativa do Paraná, realizará, em Curitiba, em

29/10/2009, encontro entre os legisladores estaduais das Regiões Sul e Sudeste.

Do Sr. Ricardo Augusto Simões Campos, Diretor-Presidente da Copasa-MG,

agradecendo voto de congratulações formulado por esta Casa em atenção ao

Requerimento n° 4.439/2009, do Deputado Duarte Bech ir.

Do Cel. PM Cezar Romero Machado Santos, Corregedor da PMMG, prestando
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informações relativas ao Requerimento n° 3.593/2009 , da Comissão de Direitos

Humanos.

Do Sr. Fernando Miranda Gonçalves, Diretor dos Correios em Minas Gerais,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 4.413/2009, do Deputado Ruy

Muniz.

Do Sr. Sebastião de Abreu Ferreira, Superintendente Regional do DNIT no Estado

(substituto), prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.763 /2009, da

Comissão de Transporte.

Do Sr. José Bonifácio Mourão, Subsecretário de Obras Públicas da Secretaria de

Transportes, prestando informações relativas ao Requerimento n° 4.489/2009, da

Comissão de Turismo.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil (2), prestando

informações relativas aos Projetos de Lei nºs 3.126 e 3.365/2009, em atenção a

pedidos da Comissão de Justiça. (- Anexem-se os ofícios e os pareceres aos

respectivos projetos de lei.)

Da Sra. Pricila Teixeira, Vereadora à Câmara Municipal de Belo Horizonte,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 4.466/2009, da Comissão de

Direitos Humanos.

Do Sr. Felipe Estabile Moraes, Chefe de Gabinete da Secretaria de Educação,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 4.004/2009, do Deputado

Tenente Lúcio.

Do Sr. Pely Cipriano, Subsecretário de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

da Presidência da República, informando a assinatura de termo aditivo ao convênio

que menciona, destinado à implementação do Programa de Proteção a Vítimas e

Testemunhas Ameaçadas de Minas - Provita-MG. (- 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. Maurício Pereira Malta, Chefe da Assessoria Parlamentar do DNIT,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.708/2009, do Deputado

Braulio Braz.

Da Sra. Wilma Luiza Santana, da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e
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Nutricional, informando a liberação de recursos financeiros referentes à primeira

parcela do 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.)

Da Sra. Ivane S. Furtado, Chefe da Assessoria Parlamentar do Ministério da Justiça

(substituta), prestando informações relativas ao Requerimento n° 4.098/2009, da

Comissão de Direitos Humanos.

Da Sra. Ana Maria de Oliveira, Chefe de Gabinete da Secretaria Nacional de

Segurança Alimentar e Nutricional, prestando informações relativas ao Requerimento

n° 4.295/2009, da Comissão de Assuntos Municipais.

De professores e alunos do curso de pós-graduação do Ipsemg, solicitando sejam

realizadas gestões junto ao Presidente dessa autarquia para a manutenção do

programa de pós-graduação no próprio Instituto. (- À Comissão de Saúde.)

Da Sra. Rosani A. Araújo, Coordenadora de Logística e Execução, do Ministério da

Ciência e Tecnologia, informando a liberação de recursos financeiros referentes a

termo aditivo do convênio que menciona, que tem como objeto executar a terceira

etapa do Projeto Rede Nacional de Paleontologia. (- 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. Gisele Lisboa, Presidente da Associação dos Dirigentes de Vendas e

Marketing do Brasil - ADBV-MG -, convidando esta Casa a participar do seminário

Responsabilidade Socioambiental em Foco, a realizar-se em 6/10/2009. (- À

Comissão de Meio Ambiente.)

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra aos

oradores inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI Nº 3.810/2009

Institui o Prêmio Prefeito Solano de Barros a ser concedido aos Municípios do

semiárido mineiro indicados com o selo Unicef - Município Aprovado.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o Prêmio Solano de Barros destinado aos Municípios da

região mineira do semiárido indicados com o Selo Unicef - Município Aprovado.

§ 1º - O Prêmio consistirá em troféu e em premiação em dinheiro, nos termos de

regulamento, celebrado com o Estado no âmbito do Plano de Ação Municipal de

Execução de Políticas de Atendimento à Criança e ao Adolescente.

§ 2º - A entrega do troféu de que trata o § 1º deste artigo será feita na solenidade

de entrega dos certificados do Prêmio Unicef - Município Aprovado.

Art. 2º - O valor do Prêmio será definido pelo Poder Executivo e dividido

equitativamente entre os Municípios indicados com o Selo Unicef – Município

Aprovado.

Art. 3º - O Estado destinará recursos ao Prêmio Prefeito Solano de Barros mediante

dotação orçamentária específica.

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

Sala das Reuniões, 30 de setembro de 2009.

Ana Maria Resende

Justificação: O Prêmio Prefeito Solano de Barros expressa o reconhecimento do

Estado de Minas Gerais ao esforço dos municípios do semiárido mineiro que

cumpriram objetivos e metas propostas pelo Fundo das Nações Unidas para a

Infância - Unicef - para obtenção do Selo Unicef - Município Aprovado. Um esforço

que resulta em mudanças positivas na qualidade de vida de crianças e adolescentes

dos Municípios indicados a partir da potencialização das políticas voltadas para a

melhoria dos indicadores nas áreas da saúde, da educação, da proteção e da

participação social no segmento infanto-juvenil.

O valor do Prêmio, definido pelo Poder Executivo, poderá ter como parâmetro o

Prêmio Célio de Castro, criado pela Secretaria de Saúde no âmbito do Pro-Hosp (

Programa de Fortalecimento e Melhoria da Qualidade dos Hospitais do SUS-MG)

para premiar os quatro hospitais mineiros mais bem-sucedidos na gestão da

qualidade hospitalar.

A associação do nome de Solano de Barros a esse prêmio é uma homenagem ao

Prefeito Municipal de Ponto dos Volantes (Vale do Jequitinhonha), morto em acidente
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na BR-381, em dezembro de 2008. O Prefeito estava a caminho de Belo Horizonte,

de onde seguiria para Recife, onde seria anunciada a segunda certificação do Selo

Unicef conquistada por seu Município em sua gestão.

O Prefeito Solano angariou respeito e admiração ao destinar 25% do orçamento

municipal para a saúde pública, proporcionando um atendimento de qualidade

especialmente a crianças e adolescentes, para que pudessem se desenvolver de

forma saudável. Foi um líder comprometido com as ações de enfrentamento do abuso

e da exploração sexual de crianças e adolescentes em seu Município e em outros do

semiárido mineiro, região em que é significativo o número de casos de violência

sexual envolvendo a população infanto-juvenil.

Conto, portanto, com o apoio dos nobres colegas à aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, do Trabalho e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.811/2009

Estabelece regras para a realização de concursos públicos destinados ao

provimento de cargos na administração pública direta e indireta do Estado de Minas

Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As entidades organizadoras dos concursos públicos destinados ao

provimento de cargos na administração pública direta e indireta do Estado de Minas

Gerais ficam obrigadas a realizar as provas de seleção na Capital e nas

macrorregiões do Estado.

Paragrafo único - A realização das provas nas macrorregiões será determinada pela

existência de vagas em cada macrorregião e na Capital.

Art. 2º - Ficam as entidades organizadoras dos concursos públicos obrigadas a

enviar aos candidatos carta com aviso de recebimento - AR.

§ 1º - As cartas com AR serão enviadas aos candidatos quando da convocação

para a prestação das provas, das provas de título, da habilitação, classificação e

convocação para nomeação.

§ 2º - A remessa das cartas tem caráter suplementar e não dependem da

publicação no diário oficial do Estado.
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Art. 3º - Ficam os candidatos obrigados a manter atualizados os seus endereços

junto ao órgão regulador do concurso.

Art. 4º - Considera-se convocado aquele que receber a carta com AR no prazo de

30 trinta dias após a publicação do resultado do concurso no diário oficial do Estado.

Art. 5º - Nos concursos públicos destinados ao provimento de cargos na

administração pública direta e indireta do Estado de Minas Gerais, o laudo de perícia

médica somente será requerido aos candidatos portadores de necessidades

especiais quando da sua aprovação.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 30 de setembro de 2009.

Délio Malheiros

Justificação: Este projeto tem por escopo garantir aos moradores de cidades

distantes da Capital maior acesso aos concursos públicos, uma vez que grande parte

dos que são realizados na Capital se destina a preencher vagas no interior.

Assim, a maioria das pessoas se vê obrigada a se deslocar para realizar as provas,

o que onera o candidato, pois há gastos com transporte, estadia e alimentação, além

de desgaste psicológico.

Um ponto crucial do projeto é a possibilidade de os candidatos receberem, por

carta, informações sobre todas as etapas do processo seletivo em que se inscreveu.

É comum os candidatos classificados em concurso público serem posteriormente

desclassificados por falta de informação, pois normalmente são publicadas pelos

órgãos de imprensa oficial, aos quais o acesso nem sempre é fácil.

É importante ressaltar que nem todas as pessoas que prestam concurso público

têm boas condições financeiras, nem acesso à internet, para poderem acompanhar o

trâmite das etapas. Geralmente, nas cidades do interior as bancas de revista não

comercializam o diário oficial do Estado. Dessa forma, o candidato do interior fica em

posição desfavorável em relação ao candidato das grandes cidades, que tem maior

acesso a essas informações.

Além do mais, o envio de carta com aviso de recebimento é um complemento ao

regular trâmite do processo seletivo, não substituindo a obrigação de publicação dos

atos do concurso público no diário oficial do Estado.
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Outro ponto é a cobrança de laudo pericial após a realização do concurso. Diante

do ônus que um concurso público já acarreta, o portador de necessidades especiais

ainda tem outra dificuldade, que é o laudo pericial a ser pago; dependendo da

entidade organizadora, ele tem de ser entregue antes da realização da prova, em

cada concurso público a ser realizado.

O concurso público é o meio técnico posto à disposição da administração pública

para obter-se moralidade, eficiência e aperfeiçoamento do serviço público e, ao

mesmo tempo, propiciar igual oportunidade a todos os interessados que atendam aos

requisitos da lei, consoante determina o art. 37 da Constituição de República.

Acrescentamos que não há óbice à apresentação deste projeto de lei, uma vez que

a matéria se insere na esfera legislativa do Estado, não sendo sua iniciativa de

competência privativa do Governador do Estado.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Weliton

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.159/2007 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.812/2009

Declara de utilidade pública o Asilo Imaculada Conceição, com sede no Município

de Ervália.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Asilo Imaculada Conceição, com sede

no Município de Ervália.

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

Sala das Reuniões, 30 de setembro de 2009.

Padre João

Justificação: Trata-se de associação civil de direito privado, beneficente, sem fins

lucrativos, fundada em 11/5/89, que tem por finalidade principal a prática da caridade

cristã no campo da assistência social e da promoção humana. A entidade tem como

objetivo específico manter estabelecimento destinado a abrigar pessoas idosas de

ambos os sexos, proporcionando-lhes assistência material, moral, intelectual, social e

espiritual, em condições de liberdade e dignidade, visando a preservação de sua

saúde física e mental.
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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 3.813/2009

Dispõe sobre a divulgação da Lei nº 11.785, de 22 de setembro de 2008, que define

o tamanho mínimo da fonte em contrato de adesão, no âmbito das repartições

públicas estaduais de Minas Gerais e nas empresas privadas que celebram contrato

de adesão.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As empresas privadas que celebram contratos de adesão e os órgãos

públicos do Estado ficam obrigados a reservar espaços nas suas repartições, em

locais de maior circulação de pessoas, para a afixação de cartazes ou similares,

contendo publicidade da Lei nº 11.785, de 22 de setembro de 2008, que define o

tamanho mínimo da fonte em contrato de adesão.

Art. 2º - Os veículos de comunicação impressa, televisiva, radiofônica e eletrônica

dos Poderes do Estado destinarão espaço para a divulgação do direito do consumidor

em receber o contrato de adesão impresso com fonte de tamanho não inferior ao

corpo doze.

Parágrafo único - O órgão oficial de imprensa dos Poderes do Estado destinará

espaço para campanhas de divulgação sobre a Lei nº 11.785, de 22 de setembro de

2008.

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

contados da data de sua publicação.

Art. 4º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator ao pagamento

de multa no valor de 100 Ufemgs (cem Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).

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

Sala das Reuniões, 30 de setembro de 2009.
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Sargento Rodrigues

Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo divulgar a Lei nº 11.785, de

22/9/2008, informando ao consumidor que tem direito de receber os contratos de

adesão que eventualmente firmar com redação clara e com caracteres ostensivos e

legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar

sua compreensão.

A adoção da medida proposta está em plena consonância com as normas de

proteção ao consumidor, sendo certo que a Lei nº 8.078, de 11/9/90, coloca como

princípio básico das relações consumeristas a proteção aos interesses econômicos

do consumidor e a harmonização dos interesses de todos aqueles que fazem parte

da cadeia de consumo. Cabe ressaltar que a Constituição da República insere no rol

dos direitos fundamentais do cidadão brasileiro a garantia de que o Estado promoverá

a defesa do consumidor, exatamente conforme prevê esta proposta.

Em face do relevante propósito de defender o consumidor da cobrança excessiva

de serviços bancários no âmbito do Estado de Minas Gerais, solicitamos o apoio de

nossos pares à aprovação deste 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 3.814/2009

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:

“Art. 72 - Os estabelecimentos penitenciários, além de casa, sistema de energia,

reservatório de água, quadras poliesportivas, locais para a guarda militar e para os
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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, 30 de setembro de 2009.

Comissão Especial da Execução das Penas no Estado.

Justificação: Esta proposição visa a alterar a Lei de Execução Penal - LEP -

estadual, introduzindo mecanismos que darão maior celeridade às diversas etapas do
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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,

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
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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.

- 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 3.815/2009

Dispõe sobre a Política de Fomento à Tecnologia Social do Estado de Minas Gerais

e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A política de fomento à tecnologia social no Estado será implementada

conforme o disposto nesta lei.

Art. 2º - Para efeito desta lei, entende-se por tecnologia social o conjunto de

atividades relacionadas com planejamento, pesquisa, criação, adaptação,

desenvolvimento e aplicação de produtos, técnicas ou metodologias reaplicáveis, que

representem soluções para inclusão social e melhoria das condições de vida da

população e que:

I - busquem soluções de demandas sociais concretas, vividas ou identificadas pela

população;

II - proporcionem a participação da comunidade e a apropriação do conhecimento

por parte dos atores envolvidos;

III - utilizem o planejamento e a aplicação do conhecimento de forma organizada e

sistematizada, gerando aprendizagens que sirvam de referência para novas

experiências;

IV - atendam aos critérios de simplicidade e de economicidade;

V - visem à sustentabilidade econômica, social e ambiental.

Art. 3º - São objetivos da Política de Fomento à Tecnologia Social:

I - promover a integração social e econômica das tecnologias sociais na economia

do país e no desenvolvimento local sustentável;

II - integrar as tecnologias sociais com a política de ciência, tecnologia e inovação;

III - contribuir para a interação entre as esferas do saber acadêmico e do saber
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popular;

IV - proporcionar soluções derivadas da aplicação de conhecimento da tecnologia

social que atendam à demanda de maior qualidade de vida da população,

especialmente as pessoas que se encontram em situação de exclusão social;

V - promover a inclusão das iniciativas de tecnologia social nos diferentes campos

das políticas públicas;

VI - fomentar programas e projetos de tecnologia social;

VII - promover o desenvolvimento sustentável;

VIII - integrar o Estado na Rede de Tecnologia Social.

Parágrafo único - Para efeito no disposto no inciso V, as tecnologias sociais

poderão ser incluídas nas políticas setoriais de ciência, tecnologia e inovação;

iniciação científica e tecnológica; extensão universitária; desenvolvimento local

participativo; energia; recursos hídricos; meio ambiente; aproveitamento ou

tratamento de resíduos; saneamento básico; agroecologia; agricultura e agricultura

familiar; reforma agrária; utilização de sementes e raças crioulas; infraestrutura viária;

moradia popular; educação; inclusão digital; arte; cultura; lazer; saúde; segurança

alimentar; redução da pobreza; geração de trabalho e renda; economia solidária;

microcrédito; tecnologia de assistência; direitos da criança e do adolescente;

promoção da igualdade em relação a raça, gênero, comunidades tradicionais e de

pessoa com deficiência, entre outras.

Art. 4º - A Política de Fomento à Tecnologia Social integra a política de Ciência,

Tecnologia e Inovação do Estado de Minas Gerais.

Art. 5º - A agência de fomento às tecnologias sociais no âmbito do Estado será

indicada pelo Poder Executivo.

Art. 6º - A agência de fomento à tecnologia social incentivará:

I - estudos e ações visando à promoção, à potencialização e ao fortalecimento das

tecnologias sociais;

II - constituição de parcerias estratégicas e o desenvolvimento de projetos de

cooperação para atividades de pesquisa que visem à difusão de tecnologia social;

III - desenvolvimento de programas e projetos de tecnologia social.

Art. 7º - O inciso IV do art. 2º da Lei 17.348, de 2008, que dispõe sobre o incentivo
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à inovação tecnológica no Estado, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º - (...)

IV - instituição científica e tecnológica do Estado de Minas Gerais - ICTMG - o órgão

ou a entidade integrante da estrutura da administração pública estadual direta ou

indireta que tenha por missão institucional executar atividades de pesquisa básica ou

aplicada, de caráter científico ou tecnológico, inclusive de tecnologia social.”.

Art. 8º - Acrescente-se ao art. 2º da Lei nº 17.348, de 2008, o seguinte inciso XIV:

“Art. 2º - (...)

XIV - organização de tecnologia social - OTS - as organizações públicas ou

privadas, sociedade civil organizada, sindicatos, cooperativas ou movimentos sociais

que realizem atividades de pesquisa, criação, adaptação ou aplicação de técnicas,

produtos e metodologias, desenvolvidas para solucionar problemas vividos ou

identificados pela população, atendendo a critérios de sistentabilidade econômica

social e ambiental.”.

Art. 9º - Acrescente-se ao art. 3º da Lei nº 17.348, de 2008, o seguinte inciso VII:

“Art. 3º - (...)

VII - incentivar o desenvolvimento das tecnologias sociais, contribuindo para a

realização dos fins da política de fomento à tecnologia social no Estado, instituída em

lei.”.

Art. 10 - O art. 20 da Lei nº 17.348, de 2008, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 20 - O Poder Executivo concederá incentivos à inovação tecnológica no

Estado, inclusive a inovação em tecnologia social, por meio do apoio financeiro a

EBTs, ICT - Privadas e OTS.”.

Art. 11 - O inciso I do art. 22 da Lei nº 17.348, de 2008, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 22 - (...)

I - dar suporte financeiro a projetos de criação e desenvolvimento de produtos e

processos inovadores de EBTs, ICT - Privadas e OTS;”.

Art. 12 - O art. 29 da Lei nº 17.348, de 2008, passa a vigorar com a seguinte

redação:
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“Art. 29 - Poderão ser beneficiárias do Fundo Estadual de Incentivo à Inovação

Tecnológica no Estado - FIIT - as EBTs, as ICT - privadas e as OTS.”.

Art. 13 - Para se candidatar ao financiamento do FIIT, as organizações de

tecnologia social deverão ter sua validade e eficácia atestadas pelo conselho setorial

da área da política pública correspondente, atendendo a critérios previamente

estabelecidos.

Art. 14 - O Poder Executivo adotará as medidas necessárias para promover a

inclusão de representantes das organizações de tecnologia social, provenientes de

entidades públicas, privadas e da sociedade civil na composição dos órgãos

responsáveis pela elaboração das diretrizes da política de ciência e tecnologia no

âmbito do Estado.

Art. 15 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 30 de setembro de 2009.

Almir Paraca

Justificação: As tecnologias sociais se situam no meio de uma gama de atividades

de ciência, tecnologia e inovação, com a característica própria de aproximar e

estreitar as relações entre a tecnologia e as demandas sociais para melhoria de

qualidade de vida da população. Fundamentam-se em pesquisas baseadas em

conhecimentos populares ou científicos e tecnológicos, e se voltam para a resolução

de problemas sociais na promoção do desenvolvimento socialmente justo e

ambientalmente sustentável, nas mais diversas áreas, como saúde, educação, meio

ambiente, agricultura, saneamento, habitação, inclusive as áreas de assistência,

defesa e promoção de direitos de crianças e adolescentes, pessoas com deficiência e

povos tradicionais.

Assim, tecnologia social pode ser definida como um conjunto de técnicas e

procedimentos, produtos e metodologias reaplicáveis, desenvolvidas na interação

com a comunidade e que representam soluções para a inclusão social, a

sustentabilidade ambiental e a melhoria da qualidade de vida. De acordo com esse

conceito, tecnologia social faz uma vinculação prática entre os problemas sociais e as

alternativas para suas soluções, utilizando-se de saberes diversos.

São várias as razões que justificam a inclusão da tecnologia social no âmbito da
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política de ciência e tecnologia. O acesso a tecnologia deve ser visto como um direito

humano e um direito social, que se vincula ao direito à educação e ao conhecimento.

Por se voltar para a resolução de problemas concretos, a tecnologia social se vincula

também ao direito à vida e a condições dignas de existência. Estando no campo dos

direitos, o acesso à tecnologia social está diretamente relacionado com o direito de

acesso ao conhecimento e ao patrimônio científico, tecnológico e cultural da

humanidade.

Ademais, a Constituição Federal, de 1988, define como missão preponderante do

sistema de ciência e tecnologia, além do desenvolvimento do sistema produtivo, a

resolução dos problemas da sociedade brasileira.

Por essas razões e pelas características peculiares de buscar associar a produção

e a sistematização do conhecimento à resolução de problemas concretos é que as

tecnologias sociais devem ser reconhecidas nos campos da ciência, da tecnologia e

da inovação.

Pouco conhecida conceitualmente, a tecnologia social está, na prática, disseminada

em várias áreas, mobilizando uma série de atores como organizações da sociedade e

até mesmo universidades, que produzem estudos e pesquisas nos diversos campos

de conhecimento, que fundamentam e geram experiências, programas e projetos,

técnicas, produtos e serviços, metodologias aplicáveis às resolução dos mais

variados problemas vivenciados pelas populações urbanas ou rurais do país. Apesar

de produzirem conhecimentos que pelas suas características se enquadram no

âmbito da ciência e tecnologia, não há um arcabouço legal em Minas Gerais que

reconheça, organize e fomente as atividades dessa natureza.

Essa lacuna, além de privar parte da população das melhorias advindas da

aplicação em escalas de conhecimentos já produzidos, impede o desenvolvimento

produtivo e econômico que deriva da aplicação e da disseminação de tecnologias

sociais.

A proposição que trazemos à apreciação desta Casa é oportuna por chegar em um

momento em que há, ainda que localizadas, importantes iniciativas no Estado para

desenvolvimento e produção de tecnologias sociais, como também por reconhecer a

necessidade de o poder público assumir o fomento dessas práticas, como forma de



____________________________________________________________________________
220

potencializar as possibilidades de desenvolvimento do Estado, associado ao

atendimento às demandas sociais. O reconhecimento jurídico da tecnologia social

pode impulsionar uma mudança na própria concepção tradicional de ciência e

tecnologia. Optamos, por isso, por introduzir as alterações necessárias na lei que

dispõe sobre o incentivo à inovação tecnológica no Estado.

Pelas razões expostas, contamos com o apoio dos nobre colegas à aprovação

deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Educação e de Fiscalização

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

REQUERIMENTOS

Nº 4.679/2009, do Deputado Ademir Lucas, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à comunidade de Conselheiro Lafaiete pelos 219 anos de

emancipação desse Município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 4.680/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com as Faculdades Integradas Paiva de Vilhena pela

classificação obtida pelo curso de História dessa instituição de ensino no Enade de

2008. (- À Comissão de Educação.)

Nº 4.681/2009, do Deputado Doutor Ronaldo, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Hospital Mater Dei pela obtenção do certificado de

acreditação internacional.

Nº 4.682/2009, do Deputado Doutor Ronaldo, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Hospital Odilon Behrens pela realização de 5 mil exames

de ecocardiograma. (- Distribuídos à Comissão de Saúde.)

Nº 4.683/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Prefeito Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para

que se mantenha o local de funcionamento da feira de alimentação realizada às

quartas-feiras na Rua Araguari, entre as Ruas Matias Cardoso e Rodrigues Caldas. (-

À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 4.684/2009, da Comissão Especial da Execução das Penas no Estado, em que

solicita seja encaminhada ao Presidente do Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral

de Justiça, ao Defensor Público-Geral e ao Secretário de Defesa Social manifestação
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de apoio à utilização da vigilância eletrônica para a fiscalização do cumprimento de

penas. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 4.685/2009, da Comissão Especial da Execução das Penas no Estado, em que

solicita seja encaminhado ao Presidente do Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral

de Justiça, ao Defensor Público-Geral, ao Secretário de Defesa Social, ao Chefe da

Polícia Civil e ao Comandante-Geral da Polícia Militar pedido de providências com

vistas à capacitação e treinamento das autoridades e servidores que atuam nas áreas

de justiça criminal e execução penal para a utilização de métodos da justiça

restaurativa; e à elaboração de editais de concursos públicos que propiciem a seleção

de pessoas com perfil técnico e psicológico adequado ao viés multidimensional da

justiça restaurativa. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 4.686/2009, da Comissão Especial da Execução das Penas no Estado, em que

solicita seja encaminhado à Secretária de Planejamento pedido de providências para

a realização de estudos para a criação de um fundo financeiro-contábil vinculado à

realização dos objetivos institucionais da Defensoria Pública. (- À Comissão de

Fiscalização Financeira.)

Nº 4.687/2009, da Comissão Especial da Execução das Penas no Estado, em que

solicita seja encaminhado ao Presidente do Tribunal de Justiça pedido de

providências para a regionalização das varas de execuções criminais, a começar pela

criação de uma vara de execuções criminais única na Região Metropolitana de Belo

Horizonte. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 4.688/2009, da Comissão Especial da Execução das Penas no Estado, em que

solicita seja encaminhado ao Presidente do Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral

de Justiça, ao Defensor Público-Geral e ao Secretário de Defesa Social pedido de

providências para a intensificação do uso de medidas alternativas à pena de prisão. (-

À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 4.689/2009, da Comissão Especial da Execução das Penas no Estado, em que

solicita seja encaminhado ao Presidente do Tribunal de Justiça, ao Defensor Público-

Geral, ao Secretário de Defesa Social e à Secretária de Planejamento pedido de

providências para a realização regular de concurso público para a magistratura e para

a Defensoria Pública do Estado, de forma a preencher os cargos vagos existentes.
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Nº 4.690/2009, da Comissão Especial da Execução das Penas no Estado, em que

solicita seja encaminhado ao Secretário de Defesa Social e à Secretária de

Planejamento pedido de providências para a realização regular de concurso público

para a admissão de Agentes Penitenciários, de forma a substituir gradativamente os

Agentes que estão trabalhando por contrato administrativo. (- Distribuídos à

Comissão de Administração Pública.)

Nº 4.691/2009, da Comissão Especial da Execução das Penas no Estado, em que

solicita seja encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências

para a criação de um banco de dados informatizado, atualizado em tempo real, com

informações sobre a população prisional do Estado, abrangendo tanto os presos

provisórios quanto os condenados.

Nº 4.692/2009, da Comissão Especial da Execução das Penas no Estado, em que

solicita seja encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências

para a ampliação do objeto dos novos convênios a serem firmados com as Apacs, o

estabelecimento de termos aditivos para ampliação do objeto dos convênios em vigor,

bem como assessoramento técnico às Apacs para a correta utilização dos recursos

repassados e para a prestação de contas.

Nº 4.693/2009, da Comissão Especial da Execução das Penas no Estado, em que

solicita seja encaminhado aos Deputados Federais e aos Senadores da bancada

mineira pedido de providências para a aprovação das proposições que menciona, as

quais se encontram em tramitação no Congresso Nacional. (- Distribuídos à

Comissão de Segurança Pública.)

Nº 4.694/2009, da Comissão Especial da Execução das Penas no Estado, em que

solicita seja encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências

para que seja disponibilizado a cada custodiado - provisório ou sentenciado - e a seus

familiares material informativo impresso, em linguagem didática e acessível, contendo

os direitos e deveres do detido, consignados na Constituição de 1988 e na legislação

de execução penal, e o número de telefone da Defensoria Pública da comarca.

Nº 4.695/2009, da Comissão Especial da Execução das Penas no Estado, em que

solicita seja encaminhado ao Secretário de Defesa Social e à Secretária de

Planejamento pedido de providências com vistas à prestação de assistência ao
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transporte das famílias de presos com dificuldades econômicas, para que possam

visitar seus familiares custodiados ao menos uma vez por mês. (- Distribuídos à

Comissão de Direitos Humanos.)

Nº 4.696/2009, da Comissão Especial da Execução das Penas no Estado, em que

solicita seja encaminhado ao Presidente do Tribunal de Justiça pedido de

providências com vistas à realização de estudos para a adoção de medidas

desburocratizantes, tanto nas fases iniciais do processo, quanto na execução penal.

Nº 4.697/2009, da Comissão Especial da Execução das Penas no Estado, em que

solicita seja encaminhado ao Presidente do Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral

de Justiça, ao Defensor Público-Geral, ao Secretário de Defesa Social e à Secretária

de Planejamento pedido de providências para a informatização e a integração de

informações e procedimentos relativos à execução penal, incluindo a idade do preso

e a tipificação penal, com a adoção de "software" específico. (- Distribuídos à

Comissão de Segurança Pública.)

Nº 4.698/2009, da Comissão Especial da Execução das Penas no Estado, em que

solicita seja encaminhado ao Defensor Público-Geral e à Secretária de Planejamento

pedido de providências para se melhorar a remuneração dos Defensores Públicos

estaduais.

Nº 4.699/2009, da Comissão Especial da Execução das Penas no Estado, em que

solicita seja encaminhado ao Presidente do Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral

de Justiça, ao Defensor Público-Geral, ao Secretário de Defesa Social e à Secretária

de Planejamento pedido de providências com vistas à implantação de uma estrutura

mínima de pessoal e tecnologia nas varas de execução criminal e nos escritórios de

atendimento à população. (- Distribuídos à Comissão de Administração Pública.)

Nº 4.700/2009, da Comissão Especial da Execução das Penas no Estado, em que

solicita seja encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências

para a ampliação dos estabelecimentos penais para mulheres, implantando-se áreas

especiais para detentas grávidas e espaços de convivência com os filhos.

Nº 4.701/2009, da Comissão Especial da Execução das Penas no Estado, em que

solicita seja encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências

para a criação, nos estabelecimentos prisionais estaduais, de alas específicas para
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acautelamento de presos condenados pela Justiça Federal, até a criação de unidades

prisionais federais no Estado.

Nº 4.702/2009, da Comissão Especial da Execução das Penas no Estado, em que

solicita seja encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências

para a instalação, nos estabelecimentos prisionais, de estrutura adequada para

receber os familiares dos internos, reduzindo-se o tempo de espera para entrada,

utilizando-se equipamentos eletrônicos para revista e disponibilizando-se livro de

sugestões e reclamações para os visitantes. (- Distribuídos à Comissão de Segurança

Pública.)

Nº 4.703/2009, da Comissão Especial da Execução das Penas no Estado, em que

solicita seja encaminhado ao Presidente do Tribunal de Justiça pedido de

providências para a criação, nas varas de execução criminal, de espaços distintos

para processamento da execução de penas restritivas de liberdade e da execução de

outros tipos de pena. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 4.704/2009, das Comissões de Direitos Humanos e de Participação Popular, em

que solicitam seja encaminhado ao Presidente da Cemig pedido de informações

sobre a falta de energia elétrica em São João da Ponte, por volta das 13h30min do

dia 21/9/2009. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 4.705/2009, da Comissão de Educação, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências com vistas à abertura de linha de

crédito especial no BDMG para auxiliar a estruturação das fundações educacionais

de Minas Gerais.

Nº 4.706/2009, da Comissão de Educação, em que solicita seja encaminhado ao

Procurador-Geral de Justiça pedido de providências para que garanta resposta ao

pedido de esclarecimentos sobre o processo de aquisição da Uni-BH, cuja

mantenedora é a Fundação Cultural de Belo Horizonte - Fundac -, pelo Grupo Anima,

conforme correspondência da Reitoria do Centro Universitário Newton Paiva.

Nº 4.707/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social, ao Comandante-Geral da PMMG e ao

Chefe da Polícia Civil pedido de providências para combater o aumento da

criminalidade e o elevado número de fugas da cadeia pública no Município de Santa
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Rita do Sapucaí.

Nº 4.708/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Ministro da Justiça e ao Diretor-Geral da Polícia Rodoviária Federal

pedido de providências para destinar mais equipamentos e ampliar o quadro de

pessoal da 11ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal.

Nº 4.709/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Governador do Estado, ao Vice-Governador do Estado, ao

Comandante-Geral da PMMG e ao Secretário de Defesa Social pedido de

providências para instalar duas unidades da Polícia Militar na divisa com o Estado de

São Paulo, nos locais que menciona.

Nº 4.710/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Comandante-Geral da PMMG, aos Secretários de Desenvolvimento

Social e de Defesa Social pedido de providências para implantar ações preventivas,

aumentar o quadro de servidores e o número de veículos para atender a população

do Município de Jacutinga.

Nº 4.711/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Governador do Estado, ao Vice-Governador do Estado, ao

Secretário de Defesa Social e ao Chefe da Polícia Civil pedido de providências com

vistas à realização de estudos para implantação de vilas destinadas à moradia de

policiais civis e militares e suas famílias nas diversas regiões do Estado.

Nº 4.712/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Subsecretário de Políticas Antidrogas pedido de providências para

solicitar ao Judiciário agilidade nos leilões de bens confiscados oriundos do tráfico de

drogas no Estado.

Nº 4.713/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Esportes e da Juventude pedido de providências para

implantar programas e ações na área de esportes e de prevenção do uso de drogas

nas Prefeituras Municipais do Estado.

Nº 4.714/2009, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado ao

Sebrae e ao Senac, Regional de Minas Gerais, pedido de providências com vistas à

indicação do Município de Passa-Quatro para a capacitação de pessoas na área de
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hotelaria e turismo.

Nº 4.715/2009, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado ao

Presidente do BDMG pedido de providências para conceder especial atenção aos

Municípios de Passa-Quatro e Itanhandu, tendo em vista que ambos integram os

Circuitos Turísticos Terras Altas da Mantiqueira e Estrada Real.

Nº 4.716/2009, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências com vistas a autorizar melhorias,

dentro do Programa Proaero, para o Aeroporto de São Lourenço, tendo em vista sua

importância para os Circuitos Turísticos das Águas, Estrada Real e Terras Altas da

Mantiqueira, bem como a realização da Copa Fifa de 2014.

Nº 4.717/2009, da Comissão de Turismo, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Presidente do Convention Bureau de Minas Gerais pela

inauguração da Casa de Minas, em São Paulo.

Nº 4.718/2009, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado e à Secretária de Turismo pedido de providências para apoiar

a execução dos projetos turísticos BH Espera por Você e Eu Amo BH Radicalmente,

realizados pelo Convention Bureau.

Nº 4.719/2009, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado à

Secretária de Turismo pedido de providências com vistas à liberação de verbas para

a reforma do Parque de Exposições do Município de Passa-Quatro.

Nº 4.720/2009, da Comissão de Turismo, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Vice-Governador do Estado e à Secretária de Turismo

pela inauguração da Casa de Minas, em São Paulo.

Nº 4.721/2009, da Comissão de Turismo, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Governador do Estado pela inauguração da Casa de

Minas, em São Paulo.

Nº 4.722/2009, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado ao

Ministro dos Esportes e ao Secretário de Esportes pedido de providências para que

os Municípios de Passa-Quatro e Itanhandu façam parte do rol das cidades mineiras

que recepcionarão turistas durante a Copa Fifa de 2014, considerando-se a

localização dos referidos Municípios e a infraestrutura existente.
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Nº 4.723/2009, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado à

Secretária de Turismo pedido de providências para a inclusão da visitação ao Museu

Brasil Nota 10, localizado no Município de Passa-Quatro, no calendário oficial de

eventos turísticos do Estado.

Nº 4.724/2009, das Comissões de Participação Popular e de Transporte, em que

solicita seja encaminhado ao Governador do Estado, ao Vice-Governador do Estado

e ao Secretário de Transportes pedido de providências com vistas a reavaliar os

valores cobrados nos pedágios da Rodovia MG-050, bem como sejam encaminhadas

cópias das notas taquigráficas da reunião conjunta das Comissões de Participação

Popular e de Transporte realizada em 10/9/2009.

Nº 4.725/2009, das Comissões de Direitos Humanos e de Participação Popular, em

que solicita seja encaminhado ao Ministro do Desenvolvimento Agrário e ao

Presidente do Incra pedido de providências para que se realize concurso público com

vistas à recomposição dos quadros técnicos de agrimensores e antropólogos da

Superintendência Regional do Incra no Estado - SR-6, de modo a agilizar a

regularização fundiária dos territórios quilombolas.

Nº 4.726/2009, das Comissões de Direitos Humanos e de Participação Popular, em

que solicita seja encaminhado aos Prefeitos Municipais de São João da Ponte e de

Varzelândia pedido de providências para que as comunidades quilombolas de Brejo

dos Crioulos sejam beneficiadas pelo Programa Saúde da Família e que as crianças

sejam atendidas pelo transporte escolar.

Da Comissão Especial da Execução das Penas no Estado em que solicita seja

realizado seminário, em parceria com os Poderes Executivo e Judiciário, o Ministério

Público, a Defensoria Pública e entidades da sociedade civil, sobre as penas

alternativas, que não implicam privação de liberdade.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro

Silva e outros e Eros Biondini e outros.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Assuntos

Municipais, de Cultura, do Trabalho, de Segurança Pública, de Política Agropecuária

e de Educação e do Deputado Delvito Alves.
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Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Arlen Santiago.

O Deputado Arlen Santiago* - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,

telespectadores da TV Assembleia, povo de Minas Gerais, o mundo reverencia

amanhã, dia 1º de outubro, os idosos. É o Dia Internacional das Pessoas Idosas,

instituído pela OMS. Aqui, senhores, eles já tiveram o seu dia. O 27 de setembro,

domingo passado, foi escolhido pela Comissão de Educação do Senado para

homenagear e provocar a reflexão sobre a situação destes nossos cidadãos, os mais

idosos.

Lamentavelmente, assim como ninguém se lembrou do dia a eles dedicado, entre

nós ninguém se lembra dos idosos. Temos leis, letras mortas que, teoricamente,

deveriam defender os que chegam à terceira idade, mas passam ao largo dos reais

problemas dos mais velhos.

No Brasil, os idosos têm direito a passagem gratuita em ônibus, mas, assim como

toda a população, são obrigados a passar horas a fio nos pontos para embarcar em

coletivos lotados, numa viagem em que são vistos não como cidadãos, mas como um

complicador para o sistema de transporte. Têm direito também a atendimento

prioritário nas filas de banco, para chegar mais rapidamente ao guichê e receber uma

aposentadoria que não cobre suas despesas. Mesmo assim, em muitas situações,

têm que usá-la para cobrir as necessidades de familiares desempregados.

Nossos idosos têm direito a realizar empréstimo consignado, crédito fácil que é

descontado de sua aposentadoria, já tão insignificante, com juros altíssimos para um

empréstimo garantido. Têm direito ainda a um código que, na verdade, não passa de

uma carta de intenções, tal a forma como é desrespeitado. Desrespeitado

exatamente por quem deveria protegê-lo e tornar obrigatório o cumprimento de suas

normas.

Alguém, em sã consciência, pode dizer que o Código do Idoso é cumprido entre

nós? Qualquer um de nós, sem sair de sua família, tem exemplos de desrespeito aos

preceitos do Código.

O que se paga aos aposentados é mais do que um desrespeito à lei e à dignidade

humana. Este famigerado fator previdenciário, que o Ministro José Pimentel e o
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Deputado Federal Pepe Vargas insistem em manter na lei, é um desrespeito

completo ao povo brasileiro.

O que dizer, então, do atendimento de saúde? O SUS, uma fantástica criação

brasileira, é um gritante exemplo da ausência de respeito. Não estou exagerando:

quem é do ramo sabe que o SUS funciona dentro de limites mínimos de aceitação por

causa do sacrifício e da dedicação dos profissionais e das instituições conveniadas. A

tabela paga pelo governo federal é humilhante. Não dá para pagar o custo da maioria

dos procedimentos.

Para não me estender sobre o assunto, quero citar apenas um exemplo de

desrespeito do governo para com os que dependem do SUS para tratamento de

saúde. Falo de algo que conheço em profundidade por ser minha área de atuação.

Para um procedimento simples e essencial à saúde de todo homem acima de 40

anos, o SUS paga um valor que não cobre nem sequer o preço da agulha para fazer

biópsia de próstata. Cada agulha, utilizada uma única vez, custa R$100,00. Tudo o

mais não é remunerado. Senhores, estou usando um exemplo da área de saúde, que

constitucionalmente é direito do cidadão e obrigação do Estado.

Companheiros Deputados, senhores telespectadores da TV Assembleia, senhoras

e senhores que nos ouvem, o velho não pode continuar sendo, no Brasil, instrumento

de manipulação e de engodo nem destinatário do supérfluo, enquanto se nega a ele o

essencial.

Uso este espaço agora não para fazer uma homenagem, muito embora o idoso

mereça todo o nosso respeito e carinho. Uso uma data festiva para chamar a atenção

para o descaso com que os idosos deste país são tratados. Não me venham falar em

benefícios sociais, migalhas concedidas em troca de direitos negados.

Senhoras e senhores, o mundo envelhece. Em 2025, ou seja, daqui a uma década

e meia, segundo a OMS, a população de idosos será superior à de jovens. No Brasil,

eles já são hoje perto de 10% da população. Em 2020, o Brasil será o país com o 6º

maior percentual de idosos na população.

É hora de pensarmos com mais seriedade nesse assunto. Digo até que estamos é

muito atrasados nele. Já deveríamos ter ações mais efetivas, menos românticas e

mais pragmáticas no enfrentamento da questão. É preciso que nos debrucemos
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sobre ela, senão por consciência política e espírito cristão, por interesse próprio.

Afinal, velhos nos textos poéticos ou idosos nas estatísticas oficiais seremos todos

nós um dia, se não formos levados desta vida antes.

Quero mandar um abraço para os idosos e falar de exemplos que estão aí o tempo

todo, e não, apenas blá-blá-blá, blá-blá-blá, blá-blá-blá, como tem acontecido com os

nossos velhos no caso do perverso fator previdenciário, que tira 40% da

aposentadoria de quem contribuiu para a Previdência Social, porque o governo

federal não abre mão de receitas, criando impostos e mais impostos. Uma das

maiores cargas tributárias do mundo está no nosso país. A todo momento estamos

vendo os absurdos. Agora mesmo prometeram que nunca mexeriam na poupança,

mas uma pessoa que trabalhou a vida inteira e conseguiu pôr o seu dinheirinho nela

pagará R$1.000.000.000,00 de imposto. É isso o que o governo federal está

querendo.

Em hipótese alguma, pode-se falar em acabar com o fator previdenciário. A

aposentadoria de quem ganha mais de um salário mínimo tem sido habitualmente

escorchada, roubada por todos os governos federais. E muitos que pregavam certa

teoria no passado, hoje, na hora em que deveriam dar um alento aos nossos idosos,

metem a mão na aposentadoria deles de várias maneiras. Por exemplo, a

Desvinculação de Receitas da União - DRU - engloba 20% de todas as receitas,

incluindo-se as da educação, da saúde e da previdência social, que são jogadas

numa vala comum, e o governo federal dispõe delas como bem quer.

Então, apesar de amanhã ser o Dia Internacional do Idoso, não temos muito a

comemorar. Aquele que paga um plano de saúde com o objetivo de sair das filas do

SUS, ao chegar aos 60 anos, escuta: “parabéns, agora você terá de pagar 30% a

mais por ter chegado aos 60 anos”. Esse é o prêmio que o idoso recebe em nosso

país. Ele não tem nenhum direito, tem apenas deveres durante a vida inteira,

pensando em gozar um pouco mais à frente. Mas gozar o quê? Crédito consignado

para garantir ganhos aos maiores arrecadadores do País, os bancos, tão bem

tratados pelos governos, principalmente pelo governo federal. Os bancos têm a

garantia de descontar na folha daquele que economizou e pagou a contribuição à

Previdência - e cobram juros absurdos para engordarem cada vez mais seus lucros.
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O valor arrecadado quando a poupança dos brasileiros for taxada será de

R$1.000.000.000,00. Todos falam: “Não mexemos na poupança“. Porém, em 1989,

presenciamos um Presidente passar a mão na poupança dos brasileiros. Agora,

vemos um Presidente com um apoio popular fantástico, ou seja, com 80% de

aprovação, que tem até feito boas ações. No entanto, deixar esse fator previdenciário

continuar e apanhar 40% da aposentadoria de quem contribuiu a vida inteira é um

verdadeiro absurdo. Quantas pessoas, depois de 35 anos de contribuição, ainda têm

de contribuir por mais 7 ou 10 anos, porque, se não, o fator previdenciário apanhará

40% de sua aposentadoria! Gostaria de saber para que, para fazer o quê. Instituições

belíssimas são criadas pelo governo federal como, por exemplo, a maravilha do

ProUni, que faz com que as faculdades particulares deixem de pagar a contribuição à

Previdência Social em troca de bolsas para alunos. Vejam: é com o dinheiro da

aposentadoria dos nossos velhinhos que daremos bolsas aos alunos ou vamos

realmente dar bolsas, colocar o carente para estudar sem meter a mão no bolso do

aposentado brasileiro?

É com muita indignação que, como Presidente da Frente Parlamentar de

Aposentados, Pensionistas e Idosos e como companheiro do Robson, da Federação

de Aposentados e de vários outros, lutamos muito, mas sempre morremos na praia.

Neste Dia do Idoso, temos de pedir a Deus que ilumine o nosso governo federal para

que não obrigue a sua base a ficar lutando contra o idoso, mantendo o fator

previdenciário - ou criando outro nome, como fator 95-85 - e reajustando os valores

de quem ganha dois salários mínimos. Por acaso quem ganha dois ou três salários

mínimos é rico, neste País? Dá para pagar suas contas? Daria, se o SUS não

pagasse R$2,45 por uma consulta, valor que está congelado há 15 anos.

Bom seria se o povo brasileiro pudesse receber, quando tivesse linfoma ou

leucemia, o remédio da Ministra Dilma, que, no seu plano de saúde muito bom, num

dos melhores hospitais do mundo, o Sírio-Libanês, pode usar uma bitera. O nosso

SUS proíbe que novas tecnologias sejam incorporadas. Isso se refletirá mais em

quem? No nosso idoso, na nossa idosa, no nosso pensionista, em quem contribuiu

com seu suor por tantos e tantos anos. Há o estatuto, que lhes dá direito, mas

certamente lhes nega muita coisa. É obrigação do povo brasileiro reverenciar os
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idosos.

Encerro minhas palavras dizendo que estaremos atentos, na tribuna ou em

qualquer outro lugar, tentando fazer com que o idoso seja mais bem tratado em todas

as áreas, principalmente nas áreas em que ele precisa muito, na saúde e na

previdência social. Essas são duas áreas sobre as quais temos falado sempre, aqui.

A tabela do SUS não pode remunerar pelo menos o custo. A Previdência Social não

pode tratar os velhinhos como bandidos ou algo pior. Sr. Presidente, povo mineiro, no

Dia Mundial do Idoso, vamos refletir sobre a possibilidade de dar mais carinho e

cuidar um pouco mais dos nossos idosos. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - É exatamente uma notícia importante. Não

quis solicitar aparte ao Deputado Arlen Santiago, que tem feito defesa veemente dos

aposentados e dos idosos. Aliás, também faço parte dessa categoria, Sr. Presidente.

Agradeço a defesa veemente que ele faz, mas o Deputado Arlen Santiago não está

sendo justo nos seus argumentos quando volta suas armas e seus ataques contra o

governo federal. O José Pimentel, Ministro da Previdência, esteve nesta Assembleia,

por duas vezes, para realizar debates e discussões sobre questões previdenciárias.

Quando queremos nos opor a um governo ou fazer-lhe crítica, buscamos elementos

de verdade, para que nossas críticas sejam consistentes. Então, para não gerar

polêmica e porque desejamos ouvir cada um dos nossos colegas parlamentares,

proponho que essa questão, se não está devidamente esclarecida no espaço da

Assembleia de Minas, seja esclarecida em audiências públicas e debates. Tenho

certeza de que nenhum componente do governo federal deixará de participar de

debate esclarecedor aqui, para que possamos, tomando a verdade - aliás, diante da

verdade, temos de avançar muito -, melhorar a situação deste país. Como petista

juramentado, posso aceitar as críticas que considero injustas, superficiais e não

verdadeiras, as quais o Deputado Arlen Santiago usou para fazer sua argumentação

neste momento. Muito obrigado.

O Deputado Arlen Santiago - Sr. Presidente, solicito a palavra pelo art. 164 do

Regimento Interno.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento Interno, o Deputado

Arlen Santiago.

O Deputado Arlen Santiago - Até falei com o Deputado Adelmo Carneiro Leão, mas

ele acabou saindo para participar de uma comissão. Temos algumas coisas muito

bem definidas. No momento em que estava falando para homenagear os idosos,

tratei de alguns assuntos. Um deles foi a tabela do SUS, que é irrisória. Basta

perguntar a qualquer prestador ou a qualquer usuário idoso se está sendo

adequadamente atendido com os valores que o SUS paga por essa tabela, que é

federal. Essa é uma questão. A outra questão é que nossa lei estabelece que, após

35 anos de contribuição, o aposentado teria direito à sua aposentadoria pelo que

pagou na média dos seus salários. Aí vem o fator previdenciário, que é definido

dependendo da idade em que a pessoa começou a trabalhar; se mais cedo, toma

40% - tunga, mete a mão. Lembro-me de que esse perverso fator previdenciário foi

aprovado no governo Fernando Henrique, e todas as vozes da Oposição se

alevantaram grandemente naquela época. Então, se o Deputado Adelmo me provar

que, sete anos depois que o Fernando Henrique saiu, uma parte do PT - o Deputado

Paulo Paim é ferrenho defensor em acabar com o fator previdenciário, e ele está

satisfeito com isso -, quero saber onde está a inverdade. Falei sobre os recursos do

ProUni. Quando uma faculdade dá bolsa para aluno carente que passou no Enem e

no ProUni, ela teria de pagar a parte patronal dos empregados para a Previdência

Social; se ela não paga, estamos tirando recurso da Previdência Social. Como são

feitos os recursos da Previdência Social? São custeados pelo povo brasileiro, pelo

trabalhador brasileiro. Então encaminharei para essa Presidência e também para o

gabinete do Deputado Adelmo essas informações, que são todas compiladas a partir

de estudos de quem tem trabalho, de anos e anos, para acabar com o fator

previdenciário, para que a desvinculação de receitas da União não tungue 20% da

Previdência Social. Enviarei documento que a Federação dos Aposentados estudou

muito, para nosso querido Deputado Adelmo, que hoje, colocando-se como petista

juramentado, está radicalmente contra tudo o que foi falado quando foi feito o

perverso fator previdenciário no governo Fernando Henrique. Outro petista

juramentado que está radicalmente contra é o Senador Paulo Paim, que luta,
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frequentemente, para conseguirmos acabar com esse fator previdenciário. Creio que

o Deputado Adelmo, para citar algumas mazelas no governo federal, quando era

Oposição, falava que aquilo não prestava, mas hoje presta. Quem está falando em

mexer na poupança, em taxar a poupança para arrecadar R$1.000.000.000,00 no

próximo ano? O governo federal está querendo isso; é nosso querido Presidente Lula.

Portanto encaminharemos os documentos para essa Presidência, para a questão do

Deputado Adelmo, e estaremos dispostos a debater, inclusive convocando a

Federação dos Aposentados do Brasil. Eles têm trabalhado muito; tantas e tantas

vezes foram a Brasília para fazer com que esse tema entre na pauta e acabemos

com o fator previdenciário, para melhorar um pouco a qualidade de vida dos nossos

idosos, pensionistas e aposentados. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo V. Exa.,

Deputado Doutor Viana, e todos os parlamentares desta Casa. Aproveito para

cumprimentar, com muito prazer, e dar as boas-vindas ao meu querido José Carlos

Maciel de Alckmin, Prefeito de Cruzília, caríssimo Merola. Também parabenizo o Bá e

sua filha, residentes em Cruzília, amigos diletos. Também vejo, à minha esquerda, na

galeria, o caríssimo amigo Jorge Maiolini, de Elói Mendes, grande empresário do café

em nossa região, a quem também cumprimento. Quero saudar também o Rafael

Penha e todos os que estão participando conosco desta reunião ordinária.

Gostaria de fazer uma ratificação. O ilustre Deputado Arlen Santiago parabeniza e

saúda os idosos, e faço muita questão, caríssimos companheiros, Deputado Rêmolo

Aloise, de dizer que nesta manhã foi aprovado projeto de nossa autoria que

reconhece o relevante valor social de todas as vilas vicentinas e Apaes do Estado de

Minas Gerais. Esse projeto, debatido aqui na Assembleia, reconhece o papel

importante que essas instituições desempenham, principalmente nos Municípios. No

dia em que comemoramos o Dia do Idoso, quero saudar todos aqueles que fazem

sua vida nos asilos, nas vilas vicentinas. Aqueles que ajudaram a fazer a história de

Minas e de suas cidades têm nesses lugares o seu segundo lar, a sua segunda

família e ali recebem carinho, desvelo e, especialmente, muito amor. Muitas vezes,

eles não têm nome, história ou família. De qualquer maneira, são filhos queridos, são
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nossos irmãos, que merecem esse projeto que aprovamos hoje em 2º turno e será

sancionado pelo Governador, passando assim aquelas entidades a ter

representatividade maior no Estado de Minas Gerais.

Vencida essa etapa, Sr. Presidente, gostaria, com muito prazer, de falar a respeito

da Comissão Especial do Pré-Sal, que foi constituída a pedido do 1º-Secretário,

Deputado Dinis Pinheiro. Hoje, todos os jornais noticiam esse assunto. A menina-dos-

olhos do Brasil e do mundo é o pré-sal. O Deputado Dinis Pinheiro teve um momento

feliz ao buscar a instalação dessa Comissão, cujo Presidente é o Deputado Sávio

Souza Cruz. O Vice-Presidente é este Deputado, o relator é o Deputado Gil Pereira, e

os Deputados Almir Paraca e Neider Moreira são os outros membros.

O papel do Parlamento mineiro não poderia ser diferente. Aqui nós discutimos a

cafeicultura, as estâncias hidrominerais, as carvoarias, a Serra da Moeda e agora

abrimos novo espaço para discutir efetivamente a participação de Minas no contexto

do pré-sal, que, com certeza, agitará não somente os Estados de São Paulo, Espírito

Santo e Rio de Janeiro. Minas também terá sua participação. Muitas pessoas serão

convidadas para debater conosco esse tema. Aliás, amanhã teremos a primeira

reunião de trabalho para decidir quem será convidado a estar aqui, na Assembleia

Legislativa. Ouviremos principalmente os constitucionalistas, a fim de verificarmos o

aspecto da constitucionalidade e estudarmos a participação do nosso Estado nessa

questão que tem dado a Minas, ao mundo, ao governo federal muitas esperanças de

desenvolvimento e geração de emprego. Basta abrir as páginas de todos os jornais

para comprovar isso. Temos muita expectativa quanto à geração de emprego, tendo

em vista esse novo investimento, essa descoberta fabulosa para o Brasil. Faremos a

nossa parte. Temos como relator dessa matéria na Câmara dos Deputados o

Deputado Luiz Fernando Faria, nosso colega da Assembleia Legislativa, hoje

Deputado Federal da Bancada do PP, o qual irá receber e reunir as propostas e

sugestões, principalmente as do Estado de Minas Gerais, que tem, sem dúvida

alguma, muito a contribuir. Minas Gerais não poderá ser excluída dessa discussão,

que, com certeza, é da maior relevância para todo o Estado, para o Brasil e para o

mundo. Dentro de 60 dias, após a oitiva dos convidados, após as várias visitas que

estamos programando sob a Presidência do Deputado Sávio Souza Cruz, iremos
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entregar, em nome da Assembleia Legislativa, de todos os Deputados que assinaram

o requerimento da instalação dessa Comissão, as sugestões, a voz de Minas, a

nossa contribuição.

Nossa Assembleia, caríssimos Deputados, tem tido papel muito importante nas

decisões maiores deste país, não somente através das comissões especiais, mas

também nas audiências públicas. Temos a participação de todos os parlamentares

que empreendem ações em favor de seus Municípios, garantindo assim o

desenvolvimento e a geração de emprego e de renda para todas as regiões do nosso

Estado.

Quero também, caríssimo Presidente, Deputado Doutor Viana, tratar do novo

programa do governo Aécio Neves. Tivemos o prazer de participar, na tarde de

segunda-feira, no Palácio da Liberdade, sob o comando do Presidente Paulo Paiva,

meu conterrâneo de Ouro Fino, da instalação e da entrega do novo projeto para as

prefeituras municipais. Trata-se do Programa Novo Somma. Já tivemos o Somma e

agora temos o Novo Somma. Em consequência de todo o trabalho, feito através de

forte esforço do nosso Governador, o Banco Central autorizou somente o BDMG a

operar diretamente com os Municípios. Pelo Presidente do Banco, já foram

anunciados recursos de R$150.000.000,00 destinados a infraestrutura, saneamento

básico e aquisição de maquinário para os Municípios. Estamos acompanhando e

testemunhando a luta dos nossos Prefeitos. Esses recursos estão chegando numa

hora em que os próprios Municípios, de pires na mão, lutam por eles. Está sendo

aberta uma cortina de esperança para nossos Prefeitos.

Esses projetos são importantíssimos. Teremos 3 anos de carência e 15 anos para

pagar, tendo em vista a capacidade de endividamento de cada Município, que fará

sua consulta prévia e terá sua lei aprovada pela Câmara antes da assinatura do

contrato junto ao BDMG. Quando foi anunciada em primeira mão, no dia 27 de

agosto, a aprovação do Banco Central para o BDMG, apresentamos um requerimento

na Comissão de Assuntos Municipais para conhecermos de perto esse projeto

importante para os Municípios. Acompanhamos o dia a dia de cada um e sabemos

das dificuldades dos Prefeitos com suas contas atrasadas, com queda de

arrecadação.
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Preocupamo-nos desde que foi anunciado, não oficialmente, esse novo programa

do governo Aécio Neves em favor dos Municípios. Apresentamos um requerimento

para discutirmos o assunto aqui, na Assembleia Legislativa, com todos os Municípios,

com todas as associações e microassociações do Estado. Hoje mesmo tive

oportunidade de conversar com o Presidente da AMM, nosso ex-Deputado, Prefeito

de Conselheiro Lafaiete, José Milton, e convidamos a AMM para participar conosco

dessa audiência pública, em que teremos o Presidente do BDMG e toda a sua equipe

para orientar os Municípios e dar as instruções referentes ao prazo para adesão ao

Programa e, num segundo momento, à liberação dos recursos.

Cada Município, com certeza, tendo em vista sua capacidade de endividamento e a

queda de sua arrecadação, terá as orientações necessárias do próprio banco para

que, ao apresentar o projeto autorizativo na Câmara Municipal, o Prefeito tenha

condições de pagar a dívida junto ao banco.

Quero, mais uma vez, neste momento importante em que estamos comemorando a

aprovação desses dois projetos da área social, chamar a atenção para o

municipalismo, para os nossos Prefeitos - e quero homenagear a todos na pessoa do

Prefeito de Cruzília, meu caríssimo Merola, que aqui se encontra. Isso será muito

importante. É uma ação do Governador Aécio Neves junto ao BDMG, e ela contou

também com a forte participação do Banco Central, segundo o pronunciamento do

Presidente desse Banco, que reconheceu que Minas, por seu governo sério, não tem

tido dificuldade para captar recursos e repassá-los aos Municípios. Assim, nessa

audiência teremos possibilidade de orientar os Prefeitos, em primeiro lugar, quanto à

sua capacidade de endividamento e, em segundo lugar, quanto aos programas que

pretendem realizar. Hoje sabemos o quanto o Prefeito se preocupa em buscar

saneamento para sua cidade, calçamento de vias públicas, aquisição de maquinários

- já não existe o repasse direto ao Município, como acontecia com o Fundomaq, um

benefício extraordinário concedido pelo Governador. Esse projeto que agora se inicia

com certeza é uma nova esperança para todos os Municípios, primeiro por seu tempo

de carência e, segundo, pelo tempo de pagamento, que será feito mensalmente ao

BDMG.

Quero, portanto, saudar o Governador Aécio Neves por seu espírito de
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municipalista. Neste momento, ao verificar a situação tão problemática por que os

Municípios têm passado com sua folha de pagamento, ele oferece essa nova

modalidade de investimento, com carência de 3 anos e prazo de 15 anos para

liquidação junto ao governo, por meio do BDMG.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, a audiência marcada para o dia 7, às 15 horas,

numa deferência especial da Deputada Cecília Ferramenta - a quem quero agradecer

-, com certeza, por meio das orientações, abrirá as portas não somente aos Prefeitos,

mas também às Câmaras Municipais, aos contadores e àqueles que irão ministrar a

estrutura dos projetos a serem apresentados e, consequentemente, aprovados pelo

BDMG. Fico muito feliz. Com certeza, apresentaremos sugestões para a garantia de

crédito a todos os Municípios mineiros, uma vez que já está sendo preparada pelo

próprio banco e será apresentada na audiência, na quarta-feira, toda a relação de

documentos e da capacidade do Município para buscar seus recursos, que serão

pagos até o dia 20 de dezembro próximo, a fim de que os Prefeitos tenham, acima de

tudo, condições de fazer sua administração. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

público aqui presente nas galerias, mineiros que nos acompanham pela TV

Assembleia em diversas cidades de Minas Gerais, a quem envio abraço especial,

fiquei um pouco surpreso com o pronunciamento do Deputado Arlen Santiago, que

mistura muitos assuntos. Numa tentativa de fazer média com os aposentados, fez

uma série de críticas incabíveis ao governo do Presidente Lula.

Senão, vamos aos fatos. Primeiro, ele disse que o Presidente Lula prejudica os

velhinhos porque não reajusta a tabela do SUS. Eu gostaria de refrescar a memória

do Deputado Arlen Santiago. Durante oito anos do governo Fernando Henrique, que

ele tanto defende, não houve sequer um centavo de aumento na tabela do SUS. E,

no entanto, ela já foi corrigida pelo governo do Presidente Lula, e é óbvio que precisa

melhorar ainda mais.

Mas foi também, Deputado, o partido do Fernando Henrique, do Governador Aécio

Neves, e os democratas no Senado que derrubaram a CPMF, tirando recursos da

saúde, dificultando as ações do governo do Presidente Lula. E mais: quando V. Exa.
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fala em aplicação dos recursos da saúde, deveria primeiro cobrar do Governador

Aécio Neves, que, nos últimos cinco anos, deixou de investir R$5.000.000.000,00 na

saúde aqui no Estado. Vergonhosamente, Minas Gerais ocupa a penúltima colocação

em investimento na saúde. Dos 27 Estados da Federação, Minas está em segundo

lugar em descumprimento da Constituição, pois só aplica 6,88% na saúde, quando

deveria aplicar 12%. Aliás, só consegue perder para o Estado do Rio Grande do Sul,

que, por sinal, é governado também por uma tucana, Yeda Crusius. Lá investem

apenas 3,7%.

Portanto, essa turma que critica o Lula, que critica o PT, deveria lembrar, quando o

Deputado Arlen Santiago falou aqui do fator previdenciário, perverso, que vocês

mesmos o criaram, pois foi criado na época do Fernando Henrique, na época em que

o Aécio era Presidente da Câmara dos Deputados. Tinha que lembrar isso à

população. É como se o fator previdenciário fosse culpa do Lula. Foram vocês que

criaram, Deputado. E se há alguém aqui que não gosta de aposentado, um deles é o

Fernando Henrique. Vocês se lembram de quando ele chamou os aposentados de

preguiçosos e até de vagabundos? Ele teve a cara de pau de fazer isso quando era

Presidente da República. Mas o governo do Presidente Lula, não. É um governo que

cuida, que se preocupa com os idosos e que tem feito o possível para melhorar os

programas sociais. É um governo que ajuda os idosos quando melhora o salário

mínimo.

Na época do governo do Fernando Henrique - você que lembra, gosta tanto e

sonha para que ele volte, mas, graças a Deus, a população brasileira não deixará -, o

salário mínimo que se pagava aos aposentados, Deputado Arlen Santiago, era

vergonhosamente US$70,00. E hoje, no governo do Presidente Lula, o salário mínimo

já está chegando a US$250,00. Portanto, cuidamos muito bem dos nossos

aposentados e do povo brasileiro.

Gostaria também de lembrar ao Deputado, quando ele fala que o Lula tira dinheiro

dos velhinhos para pagar o ProUni, que, muito pelo contrário, o ProUni é um

programa que nos enche de orgulho. Fiquei triste em saber que o Deputado é contra

esse programa, que hoje atende quase 800 mil jovens que jamais puderam sonhar

em ter curso superior. E foi o governo do Presidente Lula que permitiu isso. É um
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programa que jamais pode acabar. Ele deve ser incrementado. Tenho certeza de que

o Lula e a nossa Ministra Dilma Rousseff incrementarão o ProUni, que é um grande

programa.

V. Exa. falou sobre a caderneta de poupança, que será taxada. O governo Lula está

certo porque 99% dos brasileiros aplicam em poupança menos de R$50.000,00.

Quem tem na poupança até esse valor não pagará qualquer imposto. Somente

pagarão poupanças acima de R$50.000,00. Quem tiver R$60.000,00 depositados

pagará imposto sobre R$10.000,00. De poupanças de até R$50.000,00, repito, não

serão cobrados impostos. Apenas 1% da população brasileira tem dinheiro na

poupança em valor acima de R$50.000,00.

Lembro ao Deputado que o governo Lula assim age para evitar que sonegadores e

especuladores, aquelas pessoas que se utilizam do dinheiro para especulação junto à

Bolsa de Valores, deixando de investir em empreendimentos que geram emprego e

produção, ganhem dinheiro fácil no mercado financeiro.

Haverá impostos sobre a poupança em razão de os juros terem caído - uma

permissão do governo Lula, já que a Taxa Selic, que no governo Fernando Henrique

Cardoso chegou a 40%, hoje é de apenas 8,25%. Como os juros caíram, os

especuladores estão deixando de investir na Bolsa para fazê-lo na caderneta de

poupança, que não paga impostos. O Lula tomou essa medida contra os

especuladores, e não contra o povo brasileiro. Noventa e nove por cento da

população brasileira que investe na poupança continuará a fazê-lo sem pagar imposto

algum.

O Deputado Zé Maia (em aparte)* - Ilustre Deputado Paulo Guedes, agradeço o

aparte de V. Exa. Quero apenas fazer uma reflexão e trazer algumas informações

sobre os investimentos na área da saúde do governo de Minas Gerais, citado por V.

Exa. Recebemos, hoje pela manhã, na sala do Presidente da Assembleia, Deputado

Alberto Pinto Coelho, a Secretária Renata Vilhena, do Planejamento, e sua equipe,

que nos trouxeram o Orçamento do Estado de Minas Gerais para o ano de 2010.

Segundo essas informações, Deputado Paulo Guedes, teremos um aumento de

recursos na área de saúde, do ano de 2009 para 2010, da ordem de

R$500.000.000,00. De 2003 a 2010, no governo Aécio Neves, o volume de
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investimentos será acrescido de valor da ordem de R$1.000.000.000,00. Só na

Copanor, no ano de 2010, o governo do Estado investirá R$80.000.000,00. Penso

que não houve nenhum investimento, nos últimos 20 anos, tão expressivo na saúde

do Norte de Minas quanto os que serão realizados na Copanor. Concluo agradecendo

a V. Exa. e dizendo que ainda não foi regulamentada a Emenda nº 29, da saúde.

Hoje não se especifica o que é gasto com saúde. Para se ter uma ideia dos avanços

neste ano, a previsão de investimento para 2010 do governo do Estado, no

Orçamento que nos encaminha, é de cerca de 10% do orçamento da saúde,

desconsiderando a discussão da falta de regulamentação e de investimento em

saneamento básico, que, em nossa visão, é um dos principais investimentos nessa

área. Se desconsiderarmos os R$80.000.000,00 que serão investidos na Copanor e

os demais investimentos na área de saneamento básico, mesmo assim teremos 10%

de investimento na área de saúde. Se considerarmos esses investimentos, serão

15%. Portanto, Minas Gerais, em 2011, se o governo Aécio Neves e Anastasia

continuarem com a mesma visão, certamente, independentemente da

regulamentação da Emenda nº 29, já terá os 12% da área da saúde investidos,

excluído o saneamento básico. Se incluído o saneamento básico, serão cerca de 15%

a 20% da área de investimento na saúde. Minas Gerais é, sem dúvida, um dos

Estados que mais investem na área de saúde. De 2003 até agora, com a chegada do

Governador Aécio Neves e do Prof. Antonio Anastasia, tivemos um incremento, na

área de saúde, da ordem de R$1.000.000.000,00. É muito dinheiro.

O Deputado Paulo Guedes* - Deputado, só para lembrar: esta semana, conforme

publicado na “Folha de S.Paulo” - infelizmente, em Minas Gerais, Deputado

Adalclever Lopes, temos acesso às informações apenas lendo a imprensa paulista

porque aqui temos a lei da mordaça, ou seja, nem a ditadura militar conseguiu calar

tanto como o governo de Minas cala grande parte da imprensa mineira. Mas aqui está

claro: o governo acabou de remanejar R$146.000.000,00 da área de saúde para

pagamento de pessoal de outras áreas. Isso é mais uma prova de que o dinheiro da

saúde não está sendo investido. Essa questão não trata da regulamentação da

Emenda nº 29, que é outra questão. Estamos querendo é o cumprimento dos 12%,

isso já é lei e consta na Constituição Federal. É isso que é preciso ser feito. Gostaria
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de entrar em outro assunto que já vimos discutindo há mais de dois anos aqui. Trata-

se da questão ambiental de Minas Gerais. Estamos tentando fazer uma CPI. Acabei

de receber telefonema do sindicato dos produtores de Salinas, onde, neste momento,

estão reunidos vários produtores liderados pelo Presidente Mário, pelo tesoureiro Zé

Coelho e pelo companheiro Mílton Reis, que estão discutindo ações da classe, que

não suporta mais a perseguição do IEF contra os produtores também da região de

Salinas, do alto Rio Pardo e da região de Taiobeiras. Por isso, Deputado Antônio

Júlio, amanhã protocolaremos representação no Ministério Público Estadual para que

apure a confecção e a distribuição de um jornal pirata feito pela Secretaria de Meio

Ambiente para tentar enrolar as pessoas colocando a culpa no governo federal. Nem

coragem de assinar o que escrevem eles têm. Precisam fazer um jornal pirata, mas

ainda se utilizaram de funcionários e de carros do IEF para fazer a sua distribuição.

Esses jornais, aliás, foram distribuídos durante a visita do Vice-Governador Anastasia

a Glaucilândia, a Porteirinha, a Nova Porteirinha e a Janaúba, na semana passada.

Estão utilizando agora até o aparato oficial da visita do Vice-Governador para

anunciar obras e aproveitar também para fazer campanha para distribuir um papel

apócrifo no Norte de Minas Gerais.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte) - Obrigado, Deputado Paulo Guedes. Estou

quase no mesmo raciocínio de V. Exa. na questão do IEF, mas vou um pouco mais

além. Ontem denunciei aqui que o DER está fazendo uma bela obra na nossa região

de Maravilhas a Sete Lagoas, asfaltando. Eles foram lá ontem e saíram todos

vibrando porque interditaram a estrada e uma ponte. Deputado Paulo Guedes, antes

de chegar aqui, tive informação do Prefeito de Papagaios de que eles foram lá com

engenheiros e verificaram que a ponte não tem nada. A ponte pode continuar a servir

de trânsito. Não sabemos o que esse governo quer. Ou o governo pegou a autonomia

de mandar ou tem muita gente mandando nesse governo. Até falei aos Prefeitos da

região que isso está parecido com o caso de Araújos. Eles vão lá e interditam.

Baixam um decreto de emergência e contratam sem licitação. Acho que é isso o que

acontecerá. Temos a questão ambiental, mas a questão dessas pontes precisa ser

revista. Deputado, há outro absurdo. Falaram que não podiam fazer o desvio da

ponte porque lá tem um pau, uma árvore que seria de mata atlântica, e o IEF não
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autoriza. É o mesmo caso que vimos ontem pela televisão, quando paralisaram uma

obra de 2km de duplicação de uma rodovia porque os ambientalistas descobriram lá

uma perereca de 2cm; ou melhor, nem deve ser perereca. Nem sei o que é. Deve ser

coisa de outro mundo, que vão paralisar a obra por dois anos para esperar que ela

possa criar ou procriar para reiniciarem as obras. Eu acho que a questão ambiental

em Minas, como a questão das multas, precisa ser revista, mesmo. Deputado Paulo

Guedes, acho que temos de falar o quanto pudermos, para que o governo tenha

responsabilidade e compromisso com o produtor rural. O Diretor do IEF já foi retirado,

mas isso não basta, porque os acontecimentos são muitos piores do que se pode

imaginar. V. Exa. está de parabéns. Continue denunciando. Vamos continuar falando

sobre isso. Eu disse, ontem, que temos de prestar homenagem ao jornalista Vittorio

Medioli, que tem prestado um grande serviço à questão ambiental, em Minas Gerais,

por meio do jornal no qual escreve. Na verdade, ele tem mostrado à população aquilo

que cansamos de falar aqui há dois anos. Ou seja, há dois anos, estamos gritando

aqui e falando a mesma coisa, mas só agora isso teve repercussão, porque o jornal

promoveu a divulgação. Talvez tenham retirado um pouco da mordaça da imprensa.

V. Exa. está de parabéns. Vamos continuar nessa luta a favor do produtor rural, que

tem sofrido nas mãos deste governo.

O Deputado Paulo Guedes* - Muito obrigado, Deputado Antônio Júlio. Registro a

presença do Vereador Tinim, do Sindicato de Brasília de Minas, onde também ocorre

um grande crime ambiental, mas a Secretaria de Meio Ambiente não toma

providência. A Copasa pega o esgoto de Brasília de Minas e joga-o, sem tratamento,

no Rio Paracatu, prejudicando a população. Fato é que, para esse tipo de coisa, o

IEF fecha os olhos, e a Secretaria de Meio Ambiente não fala nada quando se trata

de crime ambiental cometido pelo governo do Estado. Agora, se um coitadinho está

lá, roçando seu pasto, a multa e a pancada vêm logo em seguida. Registro a

presença do Prefeito de São João do Paraíso, nosso grande amigo Souza, que está

ali com sua comitiva. Ele também é testemunha do que vem sofrendo os nossos

produtores rurais da região do Alto Rio Pardo, em São João do Paraíso. Muito

obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio) - Com a palavra, o Deputado Doutor
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Viana.

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

imprensa, funcionários da Casa, telespectadores da TV Assembleia, público que nos

acompanha das galerias. Também queremos parabenizar os nossos idosos. Vamos

falar do dia 27 de setembro passado, quando se comemorou o Dia Nacional do Idoso.

Infelizmente, acredito que não tivemos muito o que comemorar. Desde 2003,

quando o Estatuto do Idoso foi aprovado, pouca coisa mudou para quase 20 milhões

de pessoas com mais de 60 anos em nosso país. Eles continuam esperando, como

cidadãos que são, cumpridores de seus deveres, pelo reconhecimento de seus

direitos, principalmente do direito de receber o valor integral de suas aposentadorias.

Ademais querem ver os seus vencimentos valorizados, pois é nessa idade que mais

necessitam de incentivos aos seus rendimentos, seja para comprarem

medicamentos, seja para sustentarem a eles próprios e suas famílias.

Comprovadamente, na maioria das pequenas cidades mineiras e do Brasil, são os

idosos os grandes responsáveis pelo sustento do lar. O Governo tem de reconhecer

que o dinheiro que o aposentado recebe ele não guarda debaixo do colchão, pois,

apesar de o valor ser ínfimo, o montante total que circula é expressivo e movimenta o

comércio, por meio da compra de alimentação, vestuário, entre outros itens. Além das

indústrias, principalmente a indústria do setor farmacêutico e medicamentoso.

O aposentado, o idoso, é o maior responsável pela demanda do comércio local

nessas pequenas cidades, que têm a expectativa da liberação do pagamento dessa

sofrida camada de nossa população. Isso é verdade, nos bancos e nas agências de

pagamento das pequenas cidades ou dos Distritos, quando chega o período dos

pagamentos, forma-se aquela fila de idosos, com mais de 60 anos, que vão lá

receber o seu dinheiro. O comércio local já fica estimulado, porque sabe que vai

circular dinheiro a partir daquele momento, porque o idoso paga os seus

compromissos corretamente.

O Estado e a União deveriam adotar políticas sociais para o idoso, especialmente

para aquele que não tem nenhum rendimento mas que também necessita de

assistência social, medicamentos e alimentação para sua sobrevivência, enfim,

precisa garantir seu sustento. O INSS, por meio da Lei Orgânica de Assistência
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Social, assiste, em parte, um pequeno grupo desses idosos, mas a maioria deles não

tem conhecimento da referida lei e muito menos dos seus direitos como cidadãos,

pois existe pouca ou quase nenhuma divulgação devido à falta de interesse dos

órgãos públicos.

Também é uma vergonha a calamidade que encontramos nos asilos de nosso país.

A maioria dos idosos passa necessidade: falta alimentação e até higiene. E, além

disso, os idosos que frequentam esses asilos estão sujeitos a maus-tratos e golpes

de pseudoadministradores - é claro, não de todos - que recolhem os salários deles a

título de contribuição, muitas vezes deixando-os à míngua.

Cumprimento o Sr. Luiz Tadeu, aqui presente, meu amigo, nobre Prefeito de

Montes Claros e ex-Deputado desta Casa.

É uma vergonha que isso aconteça, como disse, nos asilos e nas casas que

abrigam os idosos. De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostras de

Domicílio - PNAD-2007 - e do IBGE, chega a quase vinte milhões o número de idosos

no Brasil, o que equivale a aproximadamente 10% da população. Entre 1940 e 2006,

para os senhores terem uma ideia, o número de idosos cresceu 11 vezes no País,

passando de menos de 2 milhões para quase 19 milhões. De acordo com o PNAD-

2007, são agora 53% os domicílios nos quais os idosos possuem mais da metade da

renda total. Entre 1997 e 2007, enquanto a população brasileira cresceu apenas 21%,

o contingente de idosos aumentou 47,7%. Até 2025, o Brasil será o 6º país do mundo

com o maior número de pessoas idosas, segundo a Organização Mundial de Saúde -

OMS. Daí a nossa preocupação e o nosso alerta aos governos brasileiro e do Estado

para a necessidade de se criarem, o mais rápido possível, políticas sociais que

preparem a sociedade atual para essa realidade. Caso contrário, teremos, no futuro,

uma alta porcentagem de idosos aposentados, vivendo em situação de calamidade,

isso se o poder público, alerto mais uma vez, não começar, desde agora, a agir,

mudando seu comportamento.

Continuo recebendo diversos telefonemas, “e-mails” e visitas de representantes dos

inativos, dos aposentados do nosso Estado, idosos na maior parte, é claro, que usam

seus rendimentos para o sustento de suas famílias, para a compra de medicamentos

cada vez mais caros - é bom que se diga -, e que sempre me indagam sobre o
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retorno da política que prevê a data-base, pois esses abnegados servidores não

podem novamente ficar até 10 anos sem ter nenhuma recuperação salarial, em

decorrência das perdas inflacionárias.

Queremos alertar! Fazemos, em Minas Gerais, a avaliação dos ativos que

trabalham no serviço público do Estado. Porém os inativos não são avaliados e, é

claro, não terão benefícios, não serão reconhecidos nem receberão aumento de seus

ganhos.

Então, é preciso que criemos no Estado condições sociais de melhorar a situação

dos profissionais aposentados. A distinção entre profissionais ativos e inativos não

pode continuar existindo; os aposentados deveriam ter acompanhamento minucioso

da recomposição de perdas em seus vencimentos. Também se torna necessária uma

política remuneratória de caráter geral, que recupere algumas vantagens pessoais, e

não apenas os vencimentos básicos, porque a inflação continua diminuindo todas as

vantagens pessoais dos servidores públicos, inclusive os da extinta MinasCaixa, onde

a vantagem pessoal não era vantagem, mas o próprio salário - que foi assim

interpretado -, e, portanto, estão recebendo cada vez menos em seus vencimentos. É

preciso que o governo, por meio da Secretaria de Administração, olhe isso com

carinho, porque os aposentados, principalmente os servidores públicos e

notadamente os da extinta MinasCaixa, estão vendo o seu salário diminuir cada vez

mais. Se não houver recomposição e correção, em breve essas vantagens vão

desaparecer.

Aqui, nesta Casa Legislativa, sem qualquer demagogia, mas com o sentimento e a

responsabilidade de buscar a justiça e corrigir distorções, continuaremos sendo

governo, mas alertando-o a não cometer injustiças com os nossos funcionários, o que

nos levaria a ficar aqui buscando solução para os seus problemas, pois jamais

estaremos contra a nossa população.

Eis, mais uma vez, a nossa colocação, parabenizando os idosos, que, em sua

maioria, prestaram serviços ao nosso Estado e ao nosso país e que precisam ter seu

valor reconhecido. Por fim, que seja cumprido o Estatuto do Idoso, pois, embora já

esteja aprovado há seis anos, pouca coisa mudou para essas pessoas. Faço essas

considerações para reflexão de todos nós, parlamentares. Outros Deputados que me
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antecederam também se referiram aos idosos, como o Deputado Dalmo Ribeiro Silva,

que apresenta projeto reconhecendo o valor dessas pessoas que dedicaram sua vida

em prol do serviço público e da população. Como disseram aqui, é muito justo que a

Casa, sem qualquer demagogia, não deixe passar em branco o Dia do Idoso,

comemorando-o e revendo as injustiças e o pouco caso que às vezes se dispensa,

em vários setores públicos e privados, a esses homens e mulheres que dedicaram

longo período de sua vida à prestação de serviços na comunidade. Eram essas as

nossas considerações.

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, 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 4.705 e 4.706/2009,

da Comissão de Educação, 4.707 a 4.713/2009, da Comissão de Segurança Pública,

4.714 a 4.723/2009 da Comissão de Turismo, 4.724/2009 das Comissões de

Participação Popular e de Transporte, e 4.725 e 4.726 das Comissões de Direitos

Humanos e de Participação Popular. Publique-se para os fins do art. 104 do

Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Assuntos Municipais - aprovação, na 26ª Reunião

Ordinária, em 23/9/2009, dos Requerimentos nºs 4.556 a 4.566/2009, 4.581 a

4.588/2009 e 4.604 a 4.614/2009, do Deputado Arlen Santiago, 4.592/2009, do

Deputado Weliton Prado, e 4.593/2009, do Deputado Ivair Nogueira; de Cultura -

aprovação, na 20ª Reunião Ordinária, em 23/9/2009, dos Projetos de Lei nºs
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3.478/2009, do Deputado André Quintão, 3.534/2009, do Deputado Rêmolo Aloise, e

3.603 e 3.661/2009, do Deputado Almir Paraca, e dos Requerimentos nºs 4.542/2009,

do Deputado Tenente Lúcio, 4.567/2009, do Deputado Carlin Moura, 4.570/2009, da

Deputada Gláucia Brandão, e 4.591/2009, do Deputado Duarte Bechir; do Trabalho -

aprovação, na 19ª Reunião Ordinária, em 23/9/2009, dos Projetos de Lei nºs

1.911/2007, do Deputado Getúlio Neiva, 2.914/2008 e 3.357/2009, do Deputado Dinis

Pinheiro, 3.493/2009, do Deputado Braulio Braz, 3.512/2009, do Deputado Alencar da

Silveira Jr., 3.524/2009, do Deputado Gustavo Valadares, 3.526/2009, do Deputado

Tenente Lúcio, 3.529/2009, do Deputado Carlos Gomes, 3.535 e 3.536/2009, do

Deputado Wander Borges, 3.556/2009, do Deputado Antônio Júlio, 3.564/2009, da

Deputada Rosângela Reis, 3.565/2009, do Deputado Tenente Lúcio, 3.568/2009, do

Deputado Vanderlei Jangrossi, 3.570/2009, do Deputado Doutor Rinaldo, 3.572/2009,

do Deputado Wander Borges, 3.578/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 3.579 e

3.580/2009, do Deputado Eros Biondini, 3.581/2009, da Deputada Gláucia Brandão,

3.585/2009, do Deputado Ruy Muniz, 3.594/2009, do Deputado Fahim Sawan,

3.596/2009, do Deputado Alencar da Silveira Jr., 3.598/2009, do Deputado José

Henrique, 3.599/2009, do Deputado Rômulo Veneroso, e 3.626/2009, do Deputado

Alberto Pinto Coelho, e dos Requerimentos nºs 4.536 a 4.541/2009, do Deputado

Wander Borges, e 4.597/2009, do Deputado Weliton Prado; de Segurança Pública -

aprovação, na 23ª Reunião Ordinária, em 29/9/2009, dos Projetos de Lei nºs

3.634/2009, do Deputado Wander Borges, e 3.670/2009, do Deputado Sargento

Rodrigues, e dos Requerimentos nºs 4.573/2009, da Comissão Justiça, 4.596/2009,

da Deputada Ana Maria Resende, 4.598, 4.602, 4.603 e 4.630/2009, do Deputado

Weliton Prado, e 4.631/2009, da Comissão de Direitos Humanos; de Política

Agropecuária - aprovação, na 27ª Reunião Ordinária, em 29/9/2009, do Projeto de Lei

nº 3.648/2009, do Deputado Antônio Carlos Arantes; e de Educação - aprovação, na

24ª Reunião Ordinária, em 30/9/2009, dos Projetos de Lei nºs 3.476/2009, do

Deputado Antônio Carlos Arantes, e 3.517/2009, do Deputado Inácio Franco, e dos

Requerimentos nºs 4.481/2009, do Deputado Duarte Bechir, 4.487/2009, da

Comissão de Turismo, 4.507/2009, do Deputado Doutor Viana, 4.516 e 4.580/2009,

da Deputada Ana Maria Resende, 4.523/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
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4.525/2009, do Deputado Rômulo Veneroso, e 4.554/2009, do Deputado Jayro Lessa;

e pelo Deputado Delvito Alves, informando sua filiação ao Partido Trabalhista

Brasileiro - PTB (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 Dalmo Ribeiro Silva

e outros solicitando a convocação de reunião especial para homenagear a

Construtora Mascarenhas Barbosa Roscoe - MBR - pelos 75 anos de sua fundação e

Eros Biondini e outros solicitando a convocação de reunião especial para

homenagear o Colégio São Paulo pelos 70 anos 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 Gilberto Abramo, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento para, nos

termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado Getúlio Neiva. A Presidência defere o

requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado

Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva* - Caro Presidente, Deputado Doutor Viana, Sras. e Srs.

Deputados, telespectadores. Gostaria de abordar um assunto momentoso, até

espinhoso. Em verdade, estamos assistindo este ano a algumas decisões

governamentais das quais estou convencido de que o próprio Presidente da

República não tem conhecimento e não permitiu que acontecessem. Estão

acontecendo porque, às vezes, a máquina pública cresce tanto que o próprio

governante perde o controle. Aqui, como temos muitas críticas a alguns setores do

Estado e a justificativa de alguns Deputados de que o Governador não sabe o que

está acontecendo, da mesma forma, Sr. Presidente, gostaríamos de levantar um

questionamento. Será que estamos agindo corretamente? Será que a equipe

econômica do governo federal está agindo corretamente ao reter os recursos do

Estado relativos à Lei Kandir? Será que o governo federal está agindo corretamente

ao não repassar metade dos recursos da Cide que são destinados ao Estado? Será

que o governo federal está agindo corretamente ao não cumprir o convênio do

Profaar com o Proaero para o repasse de recursos destinados à reforma dos
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aeroportos do Estado? Sr. Presidente, será que a equipe econômica do governo

federal ainda não percebeu que, agora que está terminando o prazo do IPI dos

automóveis e o percentual está caindo devagarinho, isso trouxe um abalo fantástico

nas estruturas das Prefeituras Municipais de Minas Gerais? Será que essa equipe

econômica do governo Lula - aliás, o Lula talvez não saiba - ainda não percebeu que

prometeu dar uma parcela de R$1.000.000.000,00, mais uma parcela de

R$1.000.000.000,00, complementando e equiparando a receita municipal ou o

repasse do FPM àquele que foi feito em 2008, e não cumpre? Ainda está no

Congresso Nacional a segunda parcela de R$1.000.000.000,00. Digo isso, Sr.

Presidente, porque estamos vendo as dificuldades no Orçamento que hoje foi

apresentado e aquelas que teremos para concluir o exercício em 2009 em Minas

Gerais - quanto mais nas Prefeituras. Posso assegurar que, se não houver um

repasse diferenciado além desses R$1.000.000.000,00 a serem distribuídos aos

Municípios na compensação pela retenção do IPI e um outro adicional, 90% das

Prefeituras não conseguem pagar o 13º salário dos servidores. A situação, Sr.

Presidente, está dramática para os Prefeitos e preocupante até para nós, Deputados,

e os Deputados Federais. No momento em que as emendas parlamentares estão

sendo liberadas pelo governo do Estado e as emendas parlamentares federais, pelo

governo federal, quase todos os Prefeitos estão inadimplentes, sem condições de

aportar os seus recursos dessas demandas nem de captá-las. Eles não podem

apanhar o dinheiro. A Lei de Responsabilidade Fiscal determina que uma Prefeitura

não pode receber recurso. Então ela fica devendo alguma prestação de contas. É

provável que a maioria dos Prefeitos devem quase tudo.

Sr. Presidente, a situação é dramática e preocupante para todos os Municípios de

Minas Gerais e, sobretudo, para o Estado. Dizem na roça que “o bom cabrito não

berra”, mas reivindica, fala, pede. O nosso Governador tem feito isso. Ainda nos

jornais de hoje, na primeira página do “Minas Gerais”, vê-se uma fotografia enorme

da visita feita pelo nosso Governador ao Presidente da República, cujo diálogo é

muito tranquilo. Só que, da conversa para a ação, estamos sentindo uma diferença

muito grande. O prejuízo que Minas Gerais está tendo com exportação não é

brincadeira. Pagamos um preço enorme por estar contribuindo para a balança



____________________________________________________________________________
251

comercial brasileira. O Estado exportador em que se transformou Minas Gerais hoje

ajuda o governo federal a manter elevada a nossa reserva cambial em função das

exportações. Todavia a Lei Kandir veio para compensar os Estados pelas isenções

do ICMS destinado à exportação, e esse dinheiro - R$5.200.000.000,00 - vem sendo

retido sistematicamente pelo governo federal, em parte, desde 2005. Neste ano nem

sequer 40% dos valores exportados foram repassados para o Estado de Minas

Gerais. Na verdade, Sr. Presidente, a Contribuição de Intervenção no Domínio

Econômico - Cide - é o imposto sobre a gasolina, que foi criado para ser repartido

entre os Municípios, os Estados e o governo federal, mas o mais impressionante é

que o governo se apropria indebitamente desses recursos e não os repassa para

Minas Gerais. Neste ano, foram apenas 50%. Isso me preocupa, porque um convênio

firmado entre o Profaa e o Proaero deveria garantir recursos para a reforma de mais

de 50 aeroportos em Minas Gerais, que realmente é um Estado de grandes

dimensões e que precisa ampliar as suas linhas aéreas. No entanto todo projeto de

ampliação das linhas áreas está sendo esquecido, porque nenhum tostão, nenhum

mil-réis, nenhuma pataca foi repassada desse convênio para os governos.

Hoje, em meu gabinete, o Prefeito Nide Alves, de Nanuque, reclamou: “puxa vida, já

estava anunciada a reforma do nosso aeroporto com a nova linha aérea da Trip indo

de Nanuque para a Bahia”. Realmente isso estava programado, mas o governo

federal simplesmente não mandou o dinheiro, e os recursos do Estado são parcos

para bancar todas as obras. Sabemos que o governo de Minas tem apresentado

soluções heróicas, mas, por exemplo, corta-se no custeio e em várias outras

atividades, e nenhum tostão do Proacesso é cortado.

Sr. Presidente, relatarei outra preocupação do momento. Hoje, na entrega do

orçamento à Assembleia, verifiquei um item muito preocupante: apenas R$

80.000.000,00 serão destinados à Copanor, sendo que as obras previstas para 2009

e 2010 exigem um gasto da ordem de R$ 142.000.000,00. É claro que apresentarei

uma emenda a esse projeto. Preocupo-me, pois se trata de um projeto estruturador,

além de ser o maior programa de saneamento básico do mundo - não apenas do

Brasil -, que diz respeito à área da saúde. No entanto, esse programa já vem com

uma retenção de recursos prevista para o próximo ano, o que demonstra, de forma
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clara, que o governo do Estado, ao elaborar o seu orçamento, busca fazê-lo dentro de

um realismo bem-estruturado, de tal sorte que sabemos a previsão de arrecadação.

Porém não leva em conta que temos créditos, desde 2005, de repasses da Lei Kandir

que não foram feitos pelo governo federal, como também da Cide e de convênios não

acertados com o governo de Minas, também na área penitenciária. Os fundos criados

para buscar a equalização da distribuição dos recursos aos Estados e Municípios não

estão sendo repassados. Será que o governo pensa que todos nós somos

analfabetos em matéria de análise orçamentária e exame de orçamento? Será que

ele imagina que desconhecemos essas estruturas? Sabemos muito bem que o caixa

do Tesouro Nacional está cheio. Por exemplo, o fato de não realizarem as obras

previstas pelo PAC é a indicação de que esse dinheiro está lá. Pode estar sobrando a

rubrica orçamentária, mas o dinheiro está nela. Então, pode-se muito bem - como

qualquer administrador sabe disso - fazer a relocação por meio de um projeto de lei

encaminhado ao Congresso Nacional. Há tanto dinheiro sobrando no governo federal

que nossas reservas cambiais ultrapassaram US$ 220.000.000,00. Estamos

colocando capital nacional no Fundo Monetário Internacional - FMI - pela primeira vez

em nossa história.

Deputado Zé Maia, não há justificativa para a questão do repasse da Cide, para a

questão da Lei Kandir e dos recursos do Proaero, que depende do convênio firmado

com a Infraero. Isso é inconcebível. Sr. Presidente, nós, que entendemos de finanças

públicas e já administramos área pública, sabemos muito bem que os recursos

carimbados podem ser remanejados, especialmente quando se considera que o que

estava previsto para o PAC em 2009 nem sequer alcançou 22% dos recursos. Melhor

dizendo, repassaram apenas 21,27%. Então, existe esse dinheiro que pode ser

remanejado, colocado à disposição do pagamento das obrigações do governo federal

com os Estados brasileiros. Porém não podemos tratar essas questões do ponto de

vista político-partidário. Sempre que alguém critica o governo do Estado, é porque

está contra ele; toda vez que critica o governo federal, é porque também está contra

ele. Não é isso, apenas falamos de uma realidade. O parlamento existe para que o

cidadão que conhece as estruturas de governo levante questionamentos e advirta o

administrador público municipal, estadual e federal de que não está agindo
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corretamente com a população na realização dos objetivos, por meio de seus

parlamentares ao montarem a estrutura orçamentária.

Esse discurso, Sr. Presidente, tem apenas o objetivo de deixar uma indagação no

ar. Por que tantas coisas acontecem neste país e, toda vez que alguém faz uma

crítica, dizem que está tomando partido contra Lula, a favor de Lula, contra Aécio ou a

favor de Aécio? Por que têm de expor as coisas de maneira tão pequena, tão

minúscula?

Tenho uma posição muito clara neste Plenário. Sempre disse que apoiei o Lula, que

estou com ele; meu partido também o apoia. Sempre disse também que o meu

partido estava apoiando, enquanto estive no PMDB, o governo Aécio Neves, mas isso

não significa que deixarei de fazer o papel que me foi delegado pelos meus eleitores

e pela consciência da população mineira: o de mostrar o que está errado e o que

precisa ser consertado. Críticas ao governo federal? Eu as faço, sim; ao governo

estadual, também.

Vejam só, ao longo de 2007 estivemos aqui para aprovar uma lei, aliás ela foi

aprovada permitindo que as pessoas mais velhas recebessem com prioridade os

precatórios do Estado. Há pessoas que morreram sem receber direitos trabalhistas,

precatórios alimentares, direitos alimentares, diferenças salariais não pagas pelo

Estado. Aprovamos uma lei dando prioridade a quem tem mais de 60 anos para

receber esses precatórios. Ocorre, Sr. Presidente, que filhos das pessoas que tinham

direito já passaram dos 60 anos, e netos já estão chegando a essa idade, sem

receber os seus direitos. Isso foi o que aconteceu este ano, em virtude das

dificuldades financeiras do Estado, que repassou ao Ipsemg, religiosamente,

R$3.000.000,00 por mês, que deveriam ser utilizados para o pagamento dos

precatórios. O Ipsemg se apertou e não está repassando esses recursos. A OAB e o

Tribunal de Justiça têm-se reunido para tentar cumprir o que estava planejado para o

pagamento aos velhinhos.

É um absurdo, Sr. Presidente, estarmos aqui como representantes do povo e não

nos preocuparmos com os mais frágeis. Não tem cabimento, aliás nenhum

cabimento, o Ipsemg ter paralisado o repasse de recursos para o pagamento de

precatórios. O dinheiro destinado a ele pelo governo do Estado tem esse objetivo.
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São R$6.000.000,00 por mês, sendo R$3.000.000,00 para pagamento de conta

médica e R$3.000.000,00 para pagamento de precatórios. E o Ipsemg não tem feito

esse pagamento, não tem feito a conciliação, que reduz 30% da dívida do Estado.

Isso é interessante para o Estado, no entanto, Sr. Presidente, convivemos com essa

situação de fato, que é realmente muito preocupante.

Sei que o nosso tempo se esgotou, mas gostaria ainda de dizer aos nossos amigos,

companheiros, colegas e aos telespectadores que é preciso questionar. Não

podemos ficar calados, é preciso despertar para alguns assuntos para que este país

não seja levado de roldão. Temos essa preocupação. O Estado de Minas está

passando por dificuldades em decorrência de erros e enganos da equipe econômica

do governo federal. Os Municípios estão passando aperto pela mesma circunstância.

Já disse aqui e provei que, se reduzíssemos a Cofins para 3,1% em vez de reduzir o

IPI, os Municípios não teriam nenhum prejuízo no repasse do FPM. No entanto,

falamos, e o reflexo da nossa fala talvez não chegue aos ouvidos dos que decidem no

governo do Estado ou no governo federal. Mas, Sr. Presidente, cabe-nos pelo menos

a satisfação de ter cumprido nosso dever e dito o que deveríamos dizer.

Quero, neste momento, contar que tanto o governo do Estado, por meio do Ipsemg,

nos ouvisse, quanto o governo federal, para repassar os recursos da Lei Kandir e da

Cide ao governo de Minas Gerais.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Luiz Humberto Carneiro,

solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º,

transferi-la ao Deputado Zé Maia. A Presidência defere o requerimento e fixa ao

orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Zé Maia.

O Deputado Zé Maia - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, no debate

anterior tivemos oportunidade de ouvir o Deputado Paulo Guedes falar sobre os

investimentos do governo do Estado na saúde. Na oportunidade, esclarecemos que o

Presidente desta Casa, Deputado Alberto Pinto Coelho, recebeu da Secretária de

Planejamento, Renata Vilhena, a proposta orçamentária para 2010. Verificamos que

haverá incremento de R$500.000.000,00 para a saúde. Nos Orçamentos de 2003 até

2010, o incremento nessa área será de cerca de R$1.000.000.000,00.
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O mais importante é que, mesmo sem a regulamentação da Emenda à Constituição

nº 29, que define realmente quais são os gastos com a saúde - lamentavelmente o

Congresso Nacional ainda não a regulamentou -, o governo estadual tem atuado.

Se considerarmos os investimentos feitos na área de saneamento básico, como os

da Copanor - que, conforme a previsão orçamentária, serão de R$80.000.000,00 -,

veremos que não há maior investimento na região Norte, na área de saúde. Ano que

vem, o governo investirá 15% do Orçamento nessa área. Se retirarmos todos os

gastos com saneamento básico, ainda assim teremos 10% dos recursos sendo

investidos no setor - a previsão é de 12%. Se continuarmos com o mesmo modelo de

gestão, em 2011, independentemente da regulamentação da Emenda à Constituição

nº 29, serão investidos 12% dos recursos do Orçamento na saúde, excluídos todos os

outros itens considerados como não sendo dessa área, como o saneamento básico,

que, na nossa visão, é um dos principais setores que recebem investimentos na área

de saúde.

O Deputado Paulo Guedes nos trouxe uma informação que parece não ser

importante, mas é. A imprensa paulista noticia investimentos do governo de Minas

Gerais na saúde. Observamos que, durante todo o período em que não havia disputa

de candidaturas à Presidência da República, não houve nenhum interesse da

imprensa paulista em assuntos meramente administrativos do Estado de Minas

Gerais, como esse. Não é a primeira vez que, quando os candidatos paulistas à

Presidência da República se posicionam, quaisquer que sejam aqueles que se opõem

recebem retaliação por parte da imprensa de São Paulo. Essa tem sido uma prática

constante na história recente do País. É profundamente lamentável que uma

imprensa da envergadura da de São Paulo, talvez a mais importante do nosso país,

se coloque a serviço de uma candidatura e, mais que isso, faça retaliações às demais

candidaturas. Isso distancia o eleitor mineiro dos candidatos paulistas. Esse é que é o

grande fato.

Quantas vezes já detonaram candidaturas que se opuseram aos candidatos do

Estado de São Paulo à Presidência da República. É profundamente lamentável.

O Deputado Paulo Guedes mencionou aqui a atuação do IEF no Norte do Estado. É

preciso dizer que, durante 2009, houve apenas três multas referentes às questões
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agroflorestais no Jaíba - três no ano de 2009 e uma em curso, referente a 2008.

Portanto se trata de uma ação meramente rotineira do IEF, e não há qualquer

retaliação ao Jaíba, pelo contrário.

Em 22/9/2009, o governo do Estado anunciou a decretação do Jaíba como área de

utilidade pública estadual, atendendo a uma exigência do Ibama para agilização de

licença dentro do projeto. Ações do governo a favor do Jaíba: De acordo com a lei

federal, cabe ao Estado autorizar a supressão de mata em estágio inicial, e ao Ibama,

as autorizações referentes a matas em estágio secundário e avançado; descontos e

carências no pagamento do consumo de água; aumento do efetivo de segurança;

agilização das licenças para supressão da mata em estágio inicial; utilização do

inventário feito pela Universidade Federal de Lavras, o que vai poupar o produtor do

resto do projeto; autorização para que a madeira cortada seja empilhada, liberando a

área para plantio - o destino da madeira deve ser informado ao Ministério Público; a

fiscalização será feita com a madeira já cortada e empilhada no momento em que o

material lenhoso tiver o seu destino decidido pelo empreendedor.

Entre outras, podemos mencionar as medidas do governo de Minas em defesa do

Jaíba, entre 2003 e 2009. Antes de 2003, apenas 3.000ha na etapa I estavam

irrigados, e na etapa II não havia sido concluído o sistema hidroeletromecânico. Hoje

são 17.000ha irrigados, e o sistema foi concluído. Desde 2003, foi tomada uma série

de medidas. Entre elas: obtenção da licença de operação, dando oportunidade para

que o projeto avançasse; conclusão do sistema hidroeletromecânico da etapa II;

conclusão dos canais da etapa II; leilão das glebas da etapa II; definição dos

perímetros das áreas protegidas; compra dos perímetros das áreas protegidas;

assistência técnica para os pequenos produtores da etapa I; conclusão do asfalto

Jaíba-Matias Cardoso; construção de 253 casas pela Cohab no Município de Jaíba;

asfaltamento de todos os núcleos habitacionais da etapa I; reforma de todos os

prédios escolares e dos postos de saúde do projeto; investimento de

R$15.000.000,00 para a troca dos equipamentos do sistema de irrigação para

pequenos produtores, que, na sua conclusão, reduzirá o consumo de energia em

72% e de água em 55%; em parceria com o governo federal, todas as residências

dos pequenos produtores do Jaíba I dotadas de água tratada, possibilitando melhor
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qualidade de vida; empréstimo de R$35.000.000,00 pelo BDMG aos produtores da

etapa II; empréstimo de R$20.000.000,00 para os produtores da etapa I; criação e

estruturação do consórcio de pesquisa; estruturação do sistema de defesa

fitossanitária; construição da ponte, na cidade de Jaíba, sobre o Rio Verde Grande

para acesso desse Município ao Projeto.

Essas são as ações do governo do Estado em defesa do Jaíba, entre 2003 e 2009,

no governo Aécio e do Vice-Governador Anastasia. Portanto isso demonstra

claramente a preocupação do governo e a importância que tem dado ao Projeto,

defendendo e potencializando as ações, proporcionando o desenvolvimento da

região. E menciono apenas três atuações do IEF em 2009. Portanto, embora o

Deputado Paulo Guedes seja um defensor ardoroso dessa região, a nosso ver o

governo vem fazendo um enorme esforço para alavancar o Projeto e proporcionar o

desenvolvimento do Jaíba, sobretudo da região Norte.

Então, Sr. Presidente, são essas as nossas considerações, lamentando aqui, mais

uma vez, que a imprensa paulista venha, no momento da escolha dos candidatos à

Presidência da República, interferindo, colocando questões menores, retaliando os

demais candidatos à Presidência da República que se opõem aos candidatos do

Estado de São Paulo.

É profundamente lamentável. Como disse aqui, isso vai criando fosso,

distanciamento do eleitor mineiro em relação aos candidatos paulistas à Presidência

da República. O desejável era São Paulo, Minas e os demais Estados da Federação

terem, nesse momento, amplo respeito pela discussão das candidaturas, para que

um país tão bonito e democrático como o Brasil deixasse de viver situações tão

pequenas, que arranham sua imagem. Deixamos aqui este posicionamento e

esperamos uma posição madura, maior, à altura deste grande país que é o Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - 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 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.
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O Deputado Weliton Prado* - Agradeço e cumprimentar todos e todas, de forma

especial o 1º-Vice-Presidente da Assembleia, Deputado Doutor Viana. Começarei

batendo na moleira. Há aqui denúncia: “Ministério Público Estadual abre inquérito, e

Deputado fala em CPI para investigar desvios. MP e Assembleia apurarão prejuízo ao

erário público no BDMG”. Essa é uma denúncia realmente gravíssima, muito séria,

veiculada pelo jornal “O Tempo”. Vejam bem o montante dos recursos: “Segundo

documentos internos da contabilidade da instituição, foram gastos R$5.100.000,00

com multas do FGTS pagas durante o ano de 2008 até agosto deste ano. Com esse

valor, 44 funcionários foram beneficiados”. Para as pessoas entenderem o que está

acontecendo, o BDMG, de forma fraudulenta, demitia, sem justa causa, funcionários

que estavam próximos de aposentar, isto é, funcionários que estavam próximos à

aposentadoria eram demitidos, e o Banco pagava multa em torno de 40% sobre o

saldo do FGTS. Assim, além de receber o saldo integral do Fundo de Garantia, o

funcionário recebia 40% sobre ele. Consideramos isso uma fraude, uma prática que

afronta a moralidade, os princípios da administração pública e insulta diversos

princípios do Estado Democrático de Direito e da administração pública. Estas

palavras são do Promotor Eduardo Nepomuceno: “A remuneração é danosa aos

cofres públicos. Não se trata de direito adquirido, mas de manobra utilizada pela

direção do Banco para criar benefício extra para seus servidores em prejuízo ao

erário”. O Bloco PT-PCdoB está solicitando pedido de CPI; estamos colhendo

assinaturas e solicitando o apoio de todos os Deputados - são necessárias 26

assinaturas. O caso é gravíssimo e nos estranha muito. Queremos até explicações do

Conselho de Administração do Banco. Sabem quem é membro dele? O ex-

Governador Itamar Franco e o Vice-Governador, hoje Governador em exercício,

Antonio Augusto Anastasia. Os dois são desse Conselho e recebem uma grana preta

para isso. O Aécio disse que diminuiu seu próprio salário e o do Vice, mas, na

verdade, recebem outro salário por participar do Conselho. Estavam no Conselho da

Copasa também e recebiam mais um salário, ou seja, um salário como Vice-

Governador, outro como Conselheiro da Copasa e mais outro como Conselheiro do

BDMG, chegando a cerca de R$400.000,00, valor que recebiam por cada período.

Queremos saber se o órgão responsável pelo controle e pela fiscalização das
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políticas, dos programas e das normas do Banco tinha conhecimento da prática e por

que não foi tomada providência alguma para impedir essa ilegalidade. Solicitamos

também informações ao Presidente do Banco acerca dos motivos que levaram a

instituição a adotar a prática de demitir, sem justa causa, funcionários com anos de

casa, perto de se aposentarem, além disso solicitamos providências imediatas do

Governador em exercício Antonio Augusto Anastasia. Ficam aqui nossos

questionamentos. É importante aprofundarmos essas discussões. A CPI é a forma

mais democrática para podermos analisar como as coisas estão, porque essa é uma

questão de interesse do povo mineiro. É necessário informar como está, como

funciona o processo interno administrativo burocrático do banco. Há muitos

problemas importantes para serem averiguados, e nada melhor do que uma CPI. É

totalmente normal. No Congresso Nacional há “n”, diversas CPIs tramitando ao

mesmo tempo. Aqui em Minas Gerais, há quase sete anos do governo Aécio e não

houve nem uma CPI. A CPI é uma forma de contribuir para fazer alterações,

mudanças, modificações, inclusive do ponto de vista da administração, do ponto de

vista legal. Não há nada mais democrático do que uma CPI, e, infelizmente, aqui em

Minas temos dificuldades para colher assinaturas. Vamos continuar insistindo. Trata-

se de um questão muita séria. Esperamos conseguir o número de assinaturas

suficientes para instalar a CPI na Assembleia.

Outro ponto que gostaria de trazer à tribuna é comemorar mais uma vitória. Muitos,

mais uma vez, duvidavam, falavam: “Não vai ter jeito, vocês não vão conseguir”. Para

esses pessimistas, aí está a resposta: “Tribunal de Justiça proíbe a Guarda Municipal

de emitir multas no trânsito”. Realmente, temos de acreditar, temos de lutar pelos

nossos direitos, não podemos ficar calados, temos de ir para cima. E, quando

estamos com a razão, temos todas as condições de conseguir a vitória. Então, essa é

mais uma vitória da população de Minas Gerais. Fizemos representação ao Ministério

Público. Na última quinta-feira, o Prefeito Márcio Lacerda anunciou o poder de polícia

da Guarda Municipal. Discordamos permanentemente. Aliás, ficamos indignados. Não

acreditamos que o Prefeito teve a coragem de fazer isso. Pela legislação, a Guarda

Municipal é responsável por cuidar do patrimônio público, zelar pelo patrimônio

público, cuidar das praças, das escolas. Trata-se de uma Guarda preparada para
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cuidar e zelar do patrimônio público, nas portas das escolas, nos postos de saúde.

Não se trata de uma Guarda que tem o poder de fiscalizar e de multar. Aliás, está no

art. 144, VIII, da Constituição Federal, que a função da Guarda Municipal não é multar

nem fiscalizar o trânsito, é cuidar do patrimônio público, é uma Guarda educativa.

O que aconteceu? O Prefeito Márcio Lacerda deu o poder de polícia para a Guarda

Municipal. Imediatamente acionamos o Ministério Público, entramos com uma

representação junto ao Ministério Público, que imediatamente entrou com uma ação.

Então, o Tribunal de Justiça concedeu uma liminar suspendendo o poder de

fiscalização no trânsito da Guarda Municipal de Belo Horizonte e também a eficácia

do decreto municipal que dá poder à BHTRANS de multar. Foi uma grande vitória. É

um verdadeiro absurdo tirar a Guarda especializada que cuida do patrimônio público

da porta das escolas, dos postos de saúde, das praças, que realiza um trabalho

belíssimo. Ela deveria ser mais bem valorizada, ela deveria ter um salário melhor, se

comparado até com a Polícia Militar, com os agentes da BHTRANS. Os Guardas-

Municipais prestam um serviço relevante. Então, houve decisão, em caráter imediato,

do Desembargador Alexandre Víctor de Carvalho, a quem gostaria de parabenizar. O

Promotor Renato Franco de Almeida, membro da Coordenadoria de Controle de

Constitucionalidade, foi autor da ação junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O

Desembargador Alexandre Víctor de Carvalho entendeu que “diante da comprovação

de que a Guarda Municipal já estava controlando e orientando o trânsito na Capital

mineira, com aplicação de multas administrativas, tal situação poderá acarretar em

‘prejuízos de grande monta ao erário, inclusive com a devolução de valores das

multas de trânsito’ caso seja declarada a inconstitucionalidade da lei municipal”. É a

lei, não há dúvida nenhuma, que é totalmente inconstitucional. Já há decisão do

Tribunal de Justiça de São Paulo, em Belém, no Rio de Janeiro, enfim, há decisão no

Brasil inteiro, de que a Guarda Municipal é responsável por cuidar do patrimônio

público. E mais, há parecer do Ministério das Cidades contrário ao poder da Guarda

Municipal de multar. Há também parecer e determinação do Denatran contrários à

Guarda Municipal fiscalizar e multar.

E assim no Brasil inteiro. A Constituição Federal está aqui e não deixa a menor

dúvida. Em seu art. 144, § 8º, estabelece que os Municípios poderão constituir
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Guardas Municipais destinadas à proteção dos seus bens, serviços e instalações. A

Guarda Municipal é desprovida de competência para atuar no campo da segurança

pública, não podendo, pois, ser investida de atribuições de natureza policial e de

fiscalização do trânsito. Qual era o objetivo da Prefeitura de Belo Horizonte? Com a

possibilidade de a BHTRANS, empresa de economia mista, perder o poder de polícia

e o direito de multar, porque o processo está no STJ e deve ser julgado nos próximos

dias ou meses, o Prefeito correu e colocou a Guarda Municipal para multar. Então, se

a BHTRANS perdesse o direito de multar, a Guarda Municipal já estaria multando, o

que não reduziria o número de multas e os recursos que entram nos cofres públicos.

Infelizmente, o objetivo do poder público municipal é apenas arrecadar, como

verdadeira indústria da multa; não é fazer a educação no trânsito. Se o objetivo fosse

a educação no trânsito, não haveria meta. Pois é a isto que visa uma sociedade de

economia mista: lucro. Visa arrecadar e tem meta. Definem quanto querem arrecadar

por mês, por semestre. Nesse semestre, arrecadaram R$22.000.000,00. E não

importa. Saiam de baixo, pois é a canetada. Quem mais multa, o “caneta de ouro”,

recebe prêmio por produtividade, ou seja, salário maior e ainda condecoração. Lá, na

BHTRANS, há um quadro bem grande com o nome do agente como campeão de

multas do mês. Isso não pode acontecer, pois o poder público tem o papel de educar.

Não queremos passar a mão na cabeça de motorista infrator. Não é isso. Se o

motorista cometeu irregularidade, avançou sinal vermelho, excedeu velocidade, por

exemplo, deve ser punido, multado. O trânsito está totalmente caótico, e o cidadão

não tem opção. Os ônibus estão lotados e acabam quebrando no meio do caminho,

atrasando o cidadão. O metrô é uma novela. O Prefeito Márcio Lacerda, em sua

campanha, prometeu solução, mas agora joga a responsabilidade para a União.

Disse que o metrô sairia do papel, colocou em seu programa de governo, mas vimos

que a promessa foi apenas da boca para fora. O que não pode acontecer são

excessos e falta de bom senso. Muitas multas são aplicadas de forma injusta. Recebi,

em meu gabinete, reclamação de cidadão que foi ao Mineirão, estacionou seu carro

e, quando retirou seu cinto de segurança para descer do carro, foi abordado por

agente, que o multou por não estar usando cinto de segurança, mas ele o havia

retirado depois que estacionou o carro. E há vários outros problemas. Há multas por



____________________________________________________________________________
262

uso de fones de ouvidos aplicadas em cidadãos que nem sequer utilizaram isso ou

nem sabem do que se trata. Dizem que, quando multam por uso de fone de ouvido,

na verdade é por uso de celular. No entanto as vítimas são senhores que nem

aparelho de celular têm. São pessoas que, aliás, decidiram nem recorrer, porque já

desistiram. Não adianta recorrer porque nunca se ganha. As pessoas mostram que

nunca fizeram o que foram acusadas de fazer e que não têm motivos para mentir.

Muitas pessoas nos procuram; é verdadeiro absurdo. Há pessoas multadas em

endereços por que nunca passaram. Há perseguições e muitos problemas

administrativos. Há muitos erros nas multas. Há falta de bom senso total. Por que não

há bom senso? Não há interesse no bom senso, porque só se quer arrecadar. Existe

uma verdadeira indústria da multa, uma multa por minuto, mais de 1.700 multas por

dia. Nos últimos seis meses, foram R$23.000.000,00 arrecadados. Insistiremos na

CPI para investigar possíveis irregularidades na aplicação dos recursos. Nossa luta

continua com muita firmeza.

Já há um grande número de ações encaminhadas pelo Ministério Público relativas à

Copasa. Este foi o único ano em que não houve aumento do valor da conta de água.

O povo já estava acostumado a esse aumento, que ocorre todo ano. Neste ano

conseguimos impedir o aumento na Justiça. Ainda não ocorreu reajuste do valor da

conta da água da Copasa, embora o governo esteja doido para que o mesmo ocorra.

Mas continuamos lutando com muita força e esperamos terminar o ano sem o

aumento do valor da conta de água. Assim poderemos comemorar o ano em que não

houve aumento da água da Copasa, a qual já é muito cara. Agradeço, dizendo que a

nossa luta continua. Já revogamos a taxa de incêndio, já impedimos a cobrança da

taxa no caso de se chamar a polícia. No ano passado, após 56 anos, pela primeira

vez ocorreu redução da conta de luz da Cemig. Neste ano, a Cemig queria 33% de

aumento, que ficou em menos de 4%. A nossa próxima luta será quanto à telefonia

fixa residencial. Queremos acabar com essa taxa, que é totalmente ilegal e

inconstitucional.

* - Sem revisão do orador.

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 a especial de amanhã, dia 1º de outubro, 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 DO EVENTO REALIZADO NA 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 29/9/2009

Presidência do Deputado Weliton Prado

Sumário: Destinação da interrupção dos trabalhos ordinários - Composição da

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

Sargento Rodrigues - Exibição de vídeo - Entrega de placa - Palavras do Sr. Cláudio

Martins Abreu - Apresentação artística - Palavras do Sr. Presidente.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O locutor - Destina-se esta parte da reunião à comemoração do Dia do Oficial de

Justiça.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a compor a Mesa o Exmo. Sr. Cláudio Martins Abreu,

Presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça Avaliadores do Estado de Minas

Gerais - Sindojus -; a Exma. Sra. Vereadora Elaine Matozinhos, representando a

Câmara Municipal de Belo Horizonte; e os Exmos. Srs. João Batista Ribeiro, Juiz

Federal, Diretor do Foro da Justiça Federal de 1º Grau em Minas Gerais; Hebe-Del

Kader Bicalho, Presidente da Associação dos Oficiais de Justiça Avaliadores Federais

de Minas Gerais - Assojaf-MG -; Genesio Massao Yamanoi, Diretor de Comunicação

da Federação das Entidades Representativas dos Oficiais de Justiça Estaduais do

Brasil - Fojebra -; e Deputado Sargento Rodrigues, autor do requerimento que deu

origem a esta homenagem.

Registro de Presença

O locutor - Gostaríamos de registrar a presença dos Exmos. Srs. Túlio Fernandes,

Diretor da Central de Mandados, e Elson Alípio Júnior, Secretário Parlamentar do

Deputado Federal Lincoln Portela.
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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 Sargento Rodrigues

Exmos. Srs. Deputado Weliton Prado, 3º-Vice-Presidente da Assembleia

Legislativa, representando o Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente desta Casa;

Cláudio Martins de Abreu, do Sindicato dos Oficiais de Justiça Avaliadores do Estado

de Minas Gerais; Vereadora Elaine Matozinhos, que nos honra com sua presença,

representando a Câmara Municipal de Belo Horizonte; João Batista Ribeiro, Juiz

Federal, Diretor do Foro da Justiça Federal de 1º Grau em Minas Gerais, que neste

ato nos dá a honra de ser o único Juiz nesta Casa; Hebe-Del Kader Bicalho,

Presidente da Associação dos Oficiais de Justiça Avaliadores Federais de Minas

Gerais; e Genésio Massao Yamanoi, Diretor de Comunicação da Federação das

Entidades Representativas dos Oficiais de Justiça Estaduais do Brasil. Sr. Presidente,

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, Srs. Oficiais de Justiça, senhoras e senhores,

público que nos assiste pela TV Assembleia, presentes às galerias, hoje é uma data

muito especial para nossos Oficiais de Justiça: é a primeira vez que essa categoria de

trabalhadores é homenageada na Casa do povo. Ao longo da história, vários nomes

foram atribuídos àqueles que executam os mandados do Juiz antes da denominação

de Oficial de Justiça. Sua origem remonta ao direito hebraico, dos séculos II e III d.C.,

quando, entre os antigos judeus, os “suphetas” ou os Juízes de Paz dispunham de

alguns oficiais encarregados de executar suas ordens. Alguns séculos depois, no

direito justiniano, último período do direito romano correspondente à codificação do

direito empreendida por Justiniano I, no século VI d.C., as funções que atualmente

desempenham os Oficiais de Justiça foram atribuídas aos “apparitores” e executores.

Cada um tinha funções particulares, em harmonia com a natureza dos poderes do

magistrado a que estava vinculado. Somente com a fundação da monarquia em

Portugal, floresce o Oficial de Justiça propriamente dito, conhecido pelos nomes de

“sagio” ou “saion” e meirinho ou “merinus”. O Brasil, no tempo do Império, imita seu

colonizador trazendo a figura do meirinho. Durante várias décadas os próprios Juízes
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eram conhecidos como Meirinho-Mor. Com a Proclamação da República, as

atribuições do Oficial de Justiça foram definidas na legislação federal, nos Códigos de

Processo e nos Regimentos de Custas, consolidando definitivamente esse cargo na

Justiça brasileira.

O trabalho dos Oficiais de Justiça muita vezes é incompreendido, pois o

cumprimento de sua missão contraria interesses de uma das partes. Por outro lado,

ao executar uma ordem judicial, na prática ele está levando a pacificação social,

sendo este o objetivo-fim do direito. No dia a dia, sua missão é muito árdua. Apenas

como exemplo, tomamos o Estado de Minas Gerais, composto por 853 Municípios: o

Oficial de Justiça deve cumprir a ordem judicial em qualquer parte do Estado. Ele é

chamado o “longa manus” do Juiz, ou seja, o braço longo do Juiz, que deve chegar a

qualquer canto. Para cumprir sua missão, é necessário percorrer os mais longínquos

Municípios de nosso Estado a cavalo, a pé, de barco, de canoa, de ônibus, metrô, e

muitas vezes com o seu próprio veículo; essa é a rotina daquele que é o braço longo

da Justiça. A dificuldade em exercer sua missão é constante e sua atividade é

perigosa, pois, para cumpri-la, ele deve ir ao encontro do devedor, do sonegador, do

criminoso ou simplesmente daquele que não quer cumprir a lei e a ordem.

Recentemente, mais precisamente no dia 24 de abril deste ano, a Oficial de Justiça

Sandra Regina Ferreira Stamioto, de 48 anos, foi executada com nove tiros na

periferia da Zona Sul do Estado de São Paulo. Ela tentava entregar um mandado de

busca e apreensão.

Ao Oficial de Justiça não basta ter o conhecimento mediano de um trabalhador. No

cumprimento de sua missão lhe é cobrado compreender a lei, conhecer o Código de

Processo Civil, especialmente as atribuições previstas em seu art. 143. Suas

atribuições, cada vez mais complexas, vêm, a cada dia, exigindo do mesmo

conhecimento maior do direito. Vários são os Estados que passaram a exigir o

bacharelado em Direito para ingresso na carreira, para cumprir ordens emanadas do

Juiz e bem servir toda a sociedade. O trabalho do Oficial de Justiça requer

perspicácia e conhecimento técnico-jurídico, pois, no dia a dia, deve cumprir ordens

judiciais, tais como: citações, intimações, penhoras, arrestos, prisões de caráter civil,

conduções coercitivas em casos de recusa ou desobediência. O Oficial de Justiça
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não é diferente de outro trabalhador. Como cidadão cumpridor de seus deveres,

também luta diariamente em busca de reconhecimento profissional e de valorização e

espera dos poderes constituídos o reconhecimento de seu profícuo trabalho. Nesse

contexto, destacamos a percepção da Ministra Ellen Gracie, na época Presidente do

Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Percebendo a

transformação social, a evolução dos tempos e as cobranças da sociedade por

profissionais cada vez mais qualificados, baixou a Resolução nº 48, de 18/12/2007,

publicada no “Diário da Justiça” do dia 21/12/2007, recomendando a todos os

tribunais a exigência do bacharelado em direito para ingresso na carreira de Oficial de

Justiça. O Poder Legislativo de Minas Gerais, em sintonia com essa transformação e

entendendo a complexidade e a necessidade que os jurisdicionados têm de melhor

atendimento, melhor esclarecimento e Justiça justa, aprovou em 2008 a Lei

Complementar nº 105, que determinou a exigência do bacharelado em Direito para

ingresso na carreira de Oficial de Justiça em nosso Estado. Neste momento, Sr.

Presidente, senhoras e senhores, é necessário que o Poder Judiciário em Minas

Gerais, na figura de seu Presidente, o Desembargador Sérgio Resende, compreenda

esta demanda, que hoje é da própria sociedade, por um Oficial de Justiça mais

qualificado, mais preparado. Sr. Desembargador, escreva seu nome na história da

magistratura mineira implantando a exigência do bacharelado em Direito para

ingresso na carreira de Oficial de Justiça e, definitivamente, busque a valorização e o

reconhecimento profissional de seus servidores. Por fim, transcrevo, na íntegra,

trecho da obra do jurista alemão Rudolf von Jhering, em seu livro “A Luta pelo

Direito”: “O fim do direito é a paz, o meio de que se serve para consegui-lo é a luta.

Enquanto o direito estiver sujeito às ameaças da injustiça - e isso perdurará enquanto

o mundo for mundo -, ele não poderá prescindir da luta. A vida do direito é a luta: a

luta dos povos, dos governos, das classes sociais, dos indivíduos.” Sr. Presidente,

quebrando o protocolo, já que meu pronunciamento estava escrito, quero dizer da

nossa insatisfação com a ausência do Tribunal de Justiça nesta Casa. Que pelo

menos enviasse representante. São essas as nossas considerações aos nossos

queridos Oficiais de Justiça. Obrigado!

Exibição de Vídeo
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O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo institucional.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Entrega de Placa

O locutor - Neste momento, o Deputado Weliton Prado, representando o Presidente

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

Cláudio Martins Abreu, Presidente do Sindojus, de placa alusiva a esta homenagem.

A placa a ser entregue contém os seguintes dizeres: (- Lê:)

“O Dia do Oficial de Justiça, comemorado em 5 de setembro, marca o importante

papel exercido por esse destemido servidor público, que, a despeito das dificuldades,

dá fiel cumprimento às responsabilidades que lhe incumbem no âmbito judiciário.

Ciente disso, o Parlamento mineiro presta sua homenagem à entidade representativa

da categoria, o Sindicato dos Oficiais de Justiça Avaliadores do Estado de Minas

Gerais - Sindojus-MG -, pelo brilhante trabalho que tem desempenhado como legítimo

e efetivo representante de seus afiliados perante os poderes constituídos e a

sociedade”.

O Sr. Presidente - Convidamos o Deputado Sargento Rodrigues, autor do

requerimento que motivou esta reunião, para que também faça a entrega da placa.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. Cláudio Martins Abreu

Senhoras e senhores, boa tarde. Inicialmente, meus cumprimentos ao Deputado

Weliton Prado, 3º-Vice-Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais, representando o Presidente da Casa, Deputado Alberto Pinto Coelho; Sra.

Vereadora Elaine Matozinhos, Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte; Sr.

João Batista Ribeiro, Diretor do Foro da Justiça Federal de 1º Grau em Minas Gerais;

Sr. Hebe-Del Kader Bicalho, Presidente da Associação dos Oficiais de Justiça

Avaliadores Federais de Minas Gerais - Assojaf-MG -; Sr. Genésio Massao Yamanoi,

Diretor de Comunicação da Federação das Entidades Representativas dos Oficiais de

Justiça Estaduais do Brasil - Fojebra -; Deputado Sargento Rodrigues, 3º-Secretário

desta Casa e autor do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Hoje é mais um dia histórico vivido pelos Oficiais de Justiça aqui na Assembleia

Legislativa, onde nos sentimos honrados em receber esta homenagem de tamanha
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magnitude, para comemorar o Dia do Oficial de Justiça. No dia 11 de novembro do

ano passado vivemos aqui uma noite também histórica, cheia de angústias, de

emoção, mas, principalmente, de alívio, quando nossos ilustres Deputados

aprovaram o nível superior em direito para o ingresso no cargo de Oficial de Justiça,

bem como a equivalência salarial para os atuais ocupantes do cargo não bacharéis

em Direito, reconhecendo a legitimidade e fazendo justiça ao nosso pleito.

Ao longo dos anos, a Assembleia Legislativa, sensibilizada com as dificuldades por

que passa a categoria dos Oficiais de Justiça, vem procurando, com a aprovação de

projetos, valorizar esses profissionais da Justiça. Foi assim também em 1992, quando

foi aprovada a Lei nº 10.856, que garantiu aos servidores que trabalham em atividade

de risco o direito de receber o adicional de periculosidade. E, entre os beneficiários

dessa lei, estão os Oficiais de Justiça. Ainda no ano passado, a Assembleia

Legislativa aprovou projeto de reajuste salarial para os servidores do Judiciário,

contemplando, mais uma vez, os Oficiais de Justiça. Encontra-se em tramitação nesta

Casa o projeto de adicional de desempenho dos servidores do Judiciário, já aprovado

em todas as comissões, aguardando votação em Plenário. Se aprovado e

sancionado, obviamente atingirá os Oficiais de Justiça. Por todo esse trabalho e

empenho dos nossos nobres parlamentares em prol dos servidores do Judiciário e,

principalmente, dos Oficiais de Justiça é que expressamos aqui nossos

agradecimentos.

Hoje, o Oficial de Justiça é um servidor público que tem como atribuição o

cumprimento de mandados judiciais, ou seja, as ordens emanadas dos magistrados.

Trata-se de um dos cargos de maior importância na categoria dos servidores da

Justiça. Afinal, se não cumpre bem as suas atribuições, o processo judicial não ganha

efetividade, o que, nos tempos de hoje, se busca com grande obsessão. O Oficial de

Justiça tem a incumbência de contribuir para a concretização da atividade

jurisdicional e a dinamização do trâmite processual, à luz dos princípios do

contraditório, da ampla defesa e da duração razoável do processo. Para isso, tem a

necessidade de deter conhecimentos técnico-jurídicos diante da ocorrência de

situações imprevistas que surgem durante o cumprimento de mandados. As

atribuições do Oficial de Justiça têm como fonte primordial a Constituição da
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República e, em especial, as leis - Código de Processo Civil, Código de Processo

Penal e demais leis esparsas.

São predicados obrigatórios do Oficial de Justiça: dedicação, discrição, energia,

espírito de cooperação, estabilidade emotiva, pontualidade, prudência, senso de

responsabilidade, honestidade e fino trato.

O cargo é privativo de nível superior de escolaridade, bacharel em Direito, na

maioria dos Estados da Federação. Porém, em alguns Estados, ainda é exigido como

requisito o nível médio de escolaridade. Na Justiça Federal e na Justiça do Trabalho,

é exigida também a formação em direito. A título de exemplo, mencionamos alguns

dos atos praticados pelos Oficiais de Justiça: citações, intimações, penhoras, prisões

de caráter civil, conduções coercitivas e as buscas e apreensões de bens ou de

pessoas. Todo ato praticado pelo Oficial de Justiça tem de ser documentado, ou seja,

lavra-se a certidão ou respectivo auto circunstanciado do que ocorreu na diligência. A

lei confere ao Oficial de Justiça uma prerrogativa de suma importância no processo: o

poder de certificar.

O Oficial de Justiça é um órgão de fé pública, cujas certidões asseguram o

desenvolvimento regular e normal do processo. É por isso que, em razão de suas

inúmeras atribuições, e para que possa desenvolver o seu mister com competência e

segurança, é imperioso que o Oficial de Justiça tenha conhecimento específico, pois

ele é um operador do direito. Hoje, a categoria dos Oficiais de Justiça está organizada

e habilitada para o exercício elevado de suas funções, contribuindo para o

aperfeiçoamento das instituições judiciárias. Porém se torna indispensável conferir-

lhes um tratamento condigno, sob o aspecto econômico. O Oficial de Justiça, como já

disse, é imprescindível na organização judiciária. Ele pratica atos que requerem

garantias de capacidade e de moralidade. Portanto o seu ofício tem de ser valorizado.

Ele tem de estar à altura do cargo que ocupa.

O Brasil acha-se no limiar de uma era que merece profunda reformulação de ordem

positiva. São legítimos os anseios dos Oficiais de Justiça, que reivindicam direitos a

serem reconhecidos por meio de nova legislação. Impõem-se, na verdade, a

elaboração de uma lei orgânica que unifique Juízes e servidores da Justiça,

disciplinando-lhes os direitos, os deveres, as prerrogativas e as atribuições. Países da
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Europa, como França, Itália e Alemanha, já efetuaram essa experiência, que foi

fecunda e altamente vantajosa para a administração da Justiça. É chegada a hora de

o Brasil ensaiar uma tentativa de solução desse grave problema. Caso contrário, o

sistema processual brasileiro estará fadado a um completo caos social.

Para finalizar, aproveito a oportunidade para também homenagear os nossos

parlamentares mineiros, pois eles também merecem aplausos, por tudo que fizeram e

têm feito em prol da categoria dos Oficiais de Justiça. Neste instante, peço aos meus

pares uma salva de palmas aos nossos parlamentares. Obrigado, Deputado Sargento

Rodrigues, autor do requerimento desta reunião especial em homenagem ao Dia do

Oficial de Justiça; obrigado, Deputado Weliton Prado, que preside esta reunião de

hoje. Esta é uma homenagem inesquecível. Muito obrigado a todos vocês e a todos

os parlamentares desta Casa.

Apresentação Artística

O locutor - Convidamos os presentes a apreciar o poema intitulado “Procura-se”, de

Eduardo Santos de Oliveira, Procurador da República no Estado do Rio de Janeiro, e

ex-Oficial de Justiça do Trabalho na Comarca de Belo Horizonte, que será

interpretado pelo Sr. Wander da Costa Ribeiro, Vice-Presidente do Sindojus.

O Sr. Wander da Costa Ribeiro - Boa tarde a todos da Mesa, aos colegas Oficiais

de Justiça e a todos os que estão assistindo esta bela homenagem.

Procura-se um cidadão que não tenha medo de favelas, que seja superior ao

tempo. Procura-se um cidadão que não chore com qualquer dor, posto que a dor

alheia será sua companheira. Tem que estar disposto a adentrar a vida de outrem, a

perturbar-lhe a intimidade. Não pode ser impaciente a ponto de recusar o encargo de

divã humano e ouvir maternas lamentações; não pode ser calmo a ponto de gastar o

precioso tempo da Justiça com o choro dos devedores, com o desespero dos

despejados. Há que gostar das manhãs, não pela poesia nelas contida, mas porque

as manhãs - frias ou ensolaradas - serão sua morada. Procura-se um cidadão que

não se importe com o pouco lirismo dos becos e vielas, que não se encante com o

charme fácil das alamedas e das mansões que as completam. Precisa ser forte o

bastante para não sucumbir ante a perda da liberdade dos que afrontam a lei, mas

tem que ser sensível para entender a revolta dos que perderam. Procura-se um
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cidadão que esteja disposto a ser viva testemunha da miséria do seu tempo, que

possa tocar sem medo as chagas expostas desses países chamados periferias, que

não tema ser a um só tempo vítima e pública presença em nosso caos social.

Procura-se um cidadão que esteja disposto a ser Oficial de Justiça.

Palavras do Sr. Presidente

Inicialmente, gostaria de saudar a todos e cumprimentar Cláudio Martins Abreu,

Presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça Avaliadores do Estado de Minas

Gerais, e Wander da Costa, Vice-Presidente, companheiro inseparável do Cláudio,

que está sempre presente no Plenário, nos gabinetes e na porta, conversando com

os Deputados desta Casa. Ele é implacável. Sou testemunha do trabalho do sindicato

em defesa dos servidores. É com grata satisfação que recebemos a Vereadora Elaine

Matozinhos, ex-Deputada, representando a Câmara Municipal de Belo Horizonte.

Cumprimentamos ainda o Juiz Federal João Batista Ribeiro, Diretor do Foro da

Justiça Federal de 1º Grau em Minas Gerais; Hebe-Del Kader Bicalho, Presidente da

Associação dos Oficiais de Justiça Avaliadores Federais de Minas Gerais; Genésio

Yamanoi, Diretor de Comunicação da Federação das Entidades Representantivas

dos Oficiais de Justiça Estaduais do Brasil; Deputado Sargento Rodrigues, 3º-

Secretário desta Casa, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem. É

sua marca defender os direitos dos servidores nesta Casa. Ele sempre está presente

em todas as lutas. Somos testemunhas do seu trabalho. Cumprimentamos, de forma

especial, o Deputado Doutor Ronaldo João, Vice-Prefeito de Sete Lagoas, a quem

desejamos boas-vindas.

No período da tarde, recebemos correspondência do Desembargador Sérgio

Antônio Resende, o Ofício nº 100, lido agora à tarde no Plenário. (- Lê:) “Nos termos

do disposto no art. 66, inciso IV, alínea “a”, da Constituição do Estado de Minas

Gerais, encaminho a V. Exa., para exame e deliberação dessa egrégia Assembleia

Legislativa, projeto de lei destinado a alterar a redação do parágrafo único do art. 12

da Lei nº 10.856, de 5/8/92. O artigo em questão dispõe sobre o adicional de

insalubridade a que fazem jus os servidores do Poder Judiciário que trabalham

habitualmente em local insalubre ou em contato permanente com substância tóxica,

radioativa ou com risco de contágio, estabelecendo seu parágrafo único a regra para
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o cálculo de seu “quantum”, em razão do grau de insalubridade.”

O projeto foi enviado a esta Casa, e creio que será o momento de discutirmos,

debatermos, fazermos alterações e propormos inclusive emendas a fim de garantir,

de fato, pelo debate, pelo convencimento, o auxílio-periculosidade, um direito de

vocês. A mobilização do sindicato será fundamental. Sempre falamos que água mole

em pedra dura tanto bate até que fura. Realmente deve haver gestões permanentes

para que tenhamos esperança e possibilidade de alterar o Orçamento. A mobilização

é fundamental. O Estado Democrático de Direito, estabelecido no País pela via

constitucional e fortalecido pelo livre exercício das ideias e pelo aprimoramento das

práticas políticas e sociais, tem ainda como fatores preponderantes a independência,

a harmonia e o equilíbrio entre os Poderes públicos. Se ao Legislativo cabe a

elaboração e a aprovação das leis, a partir das realidades e das demandas

apresentadas pelo conjunto da sociedade, e ao Executivo compete a implementação

das políticas públicas, ao Judiciário é reservada a incumbência de zelar pela

interpretação e pelo cumprimento das normas, com o objetivo de assegurar os

direitos, regular as relações entre os indivíduos e o Estado e promover a harmonia

social. A tarefa da Justiça, já complexa por natureza, por lidar permanentemente com

conflitos de interesses, tornou-se mais extensa e difícil nos tempos em que vivemos,

diante das mudanças nos valores e nos costumes, do surgimento de novas atividades

humanas, de novos conceitos de civilidade, como os de responsabilidade social e

ambiental, das transformações nas relações de trabalho, enfim, das múltiplas

indagações e dos problemas, sejam de ordem econômica, moral ou social. Nesse

contexto, à medida que se ampliam e se diversificam os processos encaminhados

aos Juízes, aumentam também a carga de trabalho e a responsabilidade dos Oficiais

de Justiça, que têm não apenas de executar um número maior de mandados judiciais

como também de se manter atualizados com as constantes evoluções do mundo

atual. Não foi por acaso que surgiu, entre a categoria, a reivindicação de exigência do

curso de Direito para o exercício da função. Tal reivindicação foi compreendida e

atendida em nosso Estado pela Assembleia Legislativa, ao ser incorporada à Lei

Complementar nº 105, aprovada pela Casa no ano passado. Aliás, tive a honra e a

satisfação de ser relator da proposta na Comissão de Assuntos Municipais e
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Regionalização, primeira comissão temática a analisar o projeto e as emendas

apresentadas pelos parlamentares. Foram seis meses de discussão com Deputados

desta Casa, servidores do Judiciário, Juízes e Promotores das comarcas do interior,

lideranças políticas e sociais, sindicatos, além das mensagens recebidas por cartas e

por “e-mails”. Todo esse trabalho resultou na aprovação do projeto pelas outras

comissões da Assembleia e no Plenário. No meu parecer, tive a satisfação de acatar

essa importante reivindicação dos Oficiais de Justiça, que era defendida aqui pelo

Deputado Sargento Rodrigues. Compreendemos, da mesma forma, as recentes

manifestações dos Oficiais de Justiça por melhores condições de trabalho e

remuneração condizente com os riscos e as peculiaridades da profissão. Sabemos

que, em sua missão de dar andamento aos processos judiciais, eles muitas vezes

têm de enfrentar situações adversas, protestos e ameaças. A categoria faz jus ao

auxílio-periculosidade. Em cumprimento às determinações dos Juízes, são obrigados

a fazer diligências em locais longínquos, perigosos, insalubres e lidar com pessoas

que podem ter as mais variadas reações, incluindo-se aquelas marcadas pela

exclusão social, portadores de doenças mentais e até criminosos. Para dar conta das

múltiplas dificuldades com que se deparam, têm de aliar à competência técnica

sensibilidade e versatilidade, para desempenhar variados papéis, que podem ser

assemelhados aos de policial, investigador, psicólogo e assistente social. Encontra-se

aqui o Deputado Sargento Rodrigues, que sabe muito bem disso, assim como a

Vereadora Matozinhos, que convive com a situação, pois são da categoria. O

Deputado pertencente à Polícia Militar e a Vereadora à Polícia Civil, portanto sabem

das dificuldades que os Oficiais passam no dia a dia. Por outro lado, são servidores

públicos munidos da autoridade própria da linha de frente da Justiça. Portando um

mandado, podem ter livre acesso a qualquer local ou endereço, seja uma residência,

um estabelecimento empresarial, uma repartição pública. Diante de tudo o que

representam para o bom funcionamento das instituições judiciárias, como legítimos

representantes do Estado, a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais

manifesta aos Oficiais de Justiça o reconhecimento de sua nobre e imprescindível

missão. Na pessoa do Presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça Avaliadores do

Estado de Minas Gerais, Cláudio Martins de Abreu, cumprimentamos e
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parabenizamos todos os servidores que fazem parte dessa valorosa categoria

profissional. Parabéns a todos vocês, parabéns ao Sindicato. Muito obrigado.

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 16/9/2009

Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Jayro

Lessa, 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. O Presidente acusa o

recebimento das Mensagens nºs 398 e 399/2009, em turno único, cuja relatoria

avocou a si. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do

Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os

pareceres pela aprovação, no 2º turno, dos Projetos de Lei nºs 1.309/2007 (relator:

Deputado Jayro Lessa); 3.441/2009 (relator: Deputado Inácio Franco); e 3.480/2009

na forma do vencido no 1º turno (relator: Deputado Lafayette de Andrada, em virtude

de redistribuição); e pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.619/2009 com

as Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de Administração Pública (relator: Deputado

Lafayette de Andrada). Os Projetos de Lei nºs 2.926/2008, 3.487 e 3255/2009 são

retirados da pauta, os dois primeiros por haverem sido apreciados em reunião

anterior e o último por determinação do Presidente da Comissão por não cumprir

pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece

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

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

Sala das Comissões, 23 de setembro de 2009.

Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Lafayette de Andrada - Juarez Távora - Inácio

Franco.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
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DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/9/2009

Às 10h15min, comparece na Câmara Municipal de Aiuruoca o Deputado Duarte

Bechir (substituindo o Deputado Rêmolo Aloise, por indicação da Liderança do BSD),

membro da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Duarte Bechir, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da

reunião anterior, dá-a por aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a

reunião se destina a debater, em audiência pública, questões relativas ao transporte

interestadual na região. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os

Srs. José Nelson Lopes, Prefeito Municipal de Aiuruoca; Mário de Arimatéia dos

Santos, Presidente da Câmara Municipal de Aiuruoca; Paulo Magno Resende, Chefe

de Fiscalização do DER-MG, representando o Sr. Fuad Jorge Noman Filho,

Secretário de Estado de Transporte e Obras Públicas e José Elcio Santos Monteze,

Diretor-Geral do DER-MG; Adolfo Maurício, Secretário Executivo, representando o Sr.

Acácio Mendes de Andrade, Presidente da Associação dos Municípios do Circuito

das Águas - Amag; Eduardo Abrahão, Gerente de Operações, representando Anuar

Helayil, Diretor da Viação Cometa; Paulo Gomes, Gerente de Negócios da Viação

Santa Cruz; Álvaro José Junqueira Coli, Presidente da Avemag; e Marcelo

Figueiredo, Superintendente Regional de Educação de Caxambu, que são

convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, autor do requerimento que deu

origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos

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

discussão, conforme consta das notas taquigráficas. 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, 30 de setembro de 2009.

Ruy Muniz, Presidente.

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 22/9/2009

Às 9h36min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Chico Uejo,

Delvito Alves, Padre João, Ronaldo Magalhães e Sebastião Costa, membros da
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supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Chico

Uejo, 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, justifica a ausência do Deputado Dalmo Ribeiro Silva nesta reunião. Logo

após, acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os

relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 3.723, 3.730 e 3.740/2009 (Deputado

Gilberto Abramo); 3.725 e 3.737/2009 (Deputado Delvito Alves); 3.719, 3.721, 3.728 e

3.735/2009 (Deputado Ronaldo Magalhães); 3.720, 3.722, 3.729 e 3.738/2009

(Deputado Sebastião Costa); 3.724, 3.726 e 3.739/2009 (Deputado Chico Uejo);

3.727, 3.732 e 3.736/2009 (Deputado Padre João); e 3.731, 3.733 e 3.734/2009

(Deputado Dalmo Ribeiro Silva). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

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

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

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

3.679/2009 (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 851/2007 (relator: Deputado Sebastião Costa). Registra-

se, neste momento, a presença do Deputado Fábio Avelar (substituindo o Deputado

Sebastião Costa, por indicação da Liderança do BPS). Após discussão e votação, são

aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade dos Projetos de Lei nºs 3.362/2009, na forma do Substitutivo nº 1 (relator:

Deputado Delvito Alves, em virtude de redistribuição); e 3.642/2009 (relator:

Deputado Ronaldo Magalhães, em virtude de redistribuição). Após discussão e

votação, é aprovado o parecer pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.615/2009 (relator: Deputado Sebastião

Costa). Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado Sebastião Costa, o

qual conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, do Projeto

de Lei nº 3.466/2009, na forma do Substitutivo nº 1, o Presidente defere o pedido de

vista do Deputado Padre João. São convertidos em diligência à Secretaria de Estado
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de Desenvolvimento Regional e Política Urbana - Sedru - e à Companhia Energética

de Minas Gerais - Cemig - o Projeto de Lei nº 3.504/2009; e às Secretarias de Estado

de Educação e de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior o Projeto de Lei nº

3.508/2009 (relator: Deputado Ronaldo Magalhães); à Secretaria de Estado de

Fazenda o Projeto de Lei nº 3.657/2009 (relator: Deputado Sebastião Costa); à

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e ao Prefeito Municipal de Ponte

Nova o Projeto de Lei nº 3.681/2009 (relator: Deputado Padre João); às Polícias

Militar e Civil de Minas Gerais e à Secretaria de Estado de Defesa Social o Projeto de

Lei nº 3.698/2009 (relator: Deputado Chico Uejo, em virtude de redistribuição); e ao

Departamento de Trânsito de Minas Gerais - Detran-MG - o Projeto de Lei nº

3.707/2009 (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, cada

um por sua vez, os pareceres pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, em

turno único, dos Projetos de Lei nºs 888/2007 e 3.713/2009 (relator: Deputado Dalmo

Ribeiro Silva); 3.342, 3.678, 3.684, 3.704 e 3.737/2009 (relator: Deputado Delvito

Alves, o primeiro em virtude de redistribuição); 3.676, 3.690, 3.710 e 3.726/2009

(relator: Deputado Chico Uejo, o segundo em virtude de redistribuição); 3.592, 3.691

e 3.716/2009 (relator: Deputado Ronaldo Magalhães); 3.687 e 3.702/2009 (relator:

Deputado Padre João); e 3.689/2009 (relator: Deputado Sebastião Costa). Após

discussão e votação, é aprovado o parecer pela antijuridicidade, inconstitucionalidade

e ilegalidade, em turno único, do Projeto de Lei nº 3.558/2009 (relator: Deputado

Chico Uejo, em virtude de redistribuição). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

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

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os requerimentos em

que se solicita sejam baixados em diligência ao autor os Projetos de Lei nºs 3.677,

3.682, 3.683, 3.688, 3.694, 3.696, 3.701, 3.703, 3.705, 3.714 e 3.715/2009.

Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Doutor Viana em que

solicita seja realizada audiência pública para discutir o Projeto de Lei nº 3.734/2009,

que dispõe sobre a regularização da situação funcional de servidores do DER-MG e

do Ipsemg. 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, 29 de setembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves - Padre João - Ronaldo Magalhães.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL DO PRÉ-SAL, EM

23/9/2009

Às 9h51min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sávio Souza Cruz,

Dalmo Ribeiro Silva, Gil Pereira e Neider Moreira, membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente “ad hoc”, Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, 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. A seguir, determina a

distribuição de cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida o Deputado

Neider Moreira para atuar como escrutinador. Feita a votação e a contagem dos

votos, o escrutinador anuncia que foram registradas quatro cédulas de votação, e que

os Deputados Sávio Souza Cruz e Dalmo Ribeiro Silva obtiveram quatro votos cada

um para os cargos de Presidente e Vice-Presidente, respectivamente. Ato contínuo, o

Presidente “ad hoc” faz a proclamação dos eleitos, declara empossado como

Presidente o Deputado Sávio Souza Cruz e passa-lhe a Presidência. O Deputado

Sávio Souza Cruz agradece a escolha de seu nome, declara empossado como Vice-

Presidente o Deputado Dalmo Ribeiro Silva e designa o Deputado Gil Pereira como

relator. Registra-se a presença do Deputado Weliton Prado. A Presidência informa

que ficam fixadas para as quintas-feiras, às 10 horas, as reuniões ordinárias da

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1º de outubro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Almir Paraca - Gil Pereira - Neider Moreira.

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 23/9/2009

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Pimenta,
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Doutor Rinaldo e Ruy Muniz, membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Deputado Carlos Pimenta, no exercício da Presidência, 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 discutir e votar proposições da Comissão e comunica o

recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Jairo Cruz Moreira,

Secretário-Geral de Justiça, prestando informações relativas a requerimento da

Comissão de Saúde, encaminhado por meio de Ofício nº 2.083, e Geraldinho da

Saúde, Presidente da Comissão de Saúde da Câmara Muncipal de Divinópolis,

encaminhando à Comissão de Saúde ofício solicitando providências quanto ao

Boletim de Ocorrência nº 49.298. A Presidência solicita à consultoria que analise as

questões. 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 314/2007 (relator: Deputado Doutor Rinaldo); 2.418/2008 (relator:

Deputado Ruy Muniz); 3.601/2009 (relator: Deputado Carlos Pimenta), que

receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados os Requerimentos nºs 4.590, 4.595 e 4.601/2009. Submetidos a

discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação

Final dos Projetos de Lei nºs 2.928/2008 e 3.488/2009. 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 Carlos

Mosconi em que solicita a realização de audiência pública para tratar sobre a

legislação que disciplina o uso, a exploração e a comercialização da água mineral.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de setembro de 2009.

Fahim Sawan, Presidente - Ruy Muniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo.

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA,
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TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 23/9/2009

Às 10h31min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

os Deputados Ruy Muniz e Carlin Moura, membros da supracitada Comissão. Estão

presentes, também, os Deputados Alencar da Silveira Jr. e Carlos Pimenta. 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

discutir a situação das fundações educacionais no Estado e a deliberar sobre

proposições da Comissão. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir

as Sras. Maria Auxiliadora Alves Machado, Conselheira Estadual de Educação; Joana

Beatriz Barros Pereira, Reitora da Universidade Vale do Rio Verde - Unincor -, e Luiza

Adelaide Lafetá, Presidente da União Estadual dos Estudantes de Minas Gerais -

UEE-MG; e os Srs. Luis Carlos de Souza Vieira, Reitor do Centro Universitário

Newton Paiva; Sudário Papa Filho e Eduardo Eterovick, Pró-Reitores do Centro

Universitário Newton Paiva; Braz Pagani, Presidente da Agência de Desenvolvimento

de Minas Gerais; Gilson Luiz Reis, Presidente do Sindicato dos Professores do

Estado de Minas Gerais - Sinpro Minas, e Allyson Brandão, Diretor de Políticas

Educacionais da UNE - MG, 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 das notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da

reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados requerimentos da Deputada Gláucia Brandão e dos

Deputados Ruy Muniz e Carlin Moura (2) em que solicitam seja encaminhado ao

Procurador-Geral de Justiça pedido de providência para que garanta resposta ao

pedido de esclarecimentos sobre o processo de aquisição, pelo Grupo Anima, da Uni-

BH, cuja mantenedora é a Fundação Cultural de Belo Horizonte - Fundac -; em que
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solicitam seja encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para a

abertura de linha de crédito especial no BDMG para auxiliar a estruturação das

fundações educacionais 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, 30 de setembro de 2009.

Ruy Muniz, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Gláucia Brandão - Deiró Marra -

Carlin Moura.

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 23/9/2009

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Braulio Braz,

Ronaldo Magalhães e Dimas Fabiano, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Braulio Braz, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 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

apreciar Pareceres de Redação Final. O Presidente acusa o recebimento das

seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos

de Lei nº 2.668/2008, 3.343, 3.491, 3.492, 3.494, 3.496, 3.498 e 3.525/2009

(Deputado Ronaldo Magalhães); 3.532, 3.539, 3.541, 3.543, 3.561, 3.562 e

3.577/2009 (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, em turno único,

cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs

2.668/2008, 3.343, 3.491, 3.492, 3.494, 3.496, 3.498 e 3.525/2009 (relator: Deputado

Ronaldo Magalhães); 3.532, 3.539, 3.541, 3.543, 3.561, 3.562 e 3.577/2009 (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, 30 de setembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães - Dimas Fabiano.



____________________________________________________________________________
282

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 23/9/2009

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Cecília Ferramenta

e os Deputados Ivair Nogueira e Ademir Lucas (substituindo o Deputado Walter

Tosta, por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ivair Nogueira, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ademir Lucas,

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

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

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e comunica o recebimento

da correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre

parênteses: ofício do Sr. Raimundo Pinto Coelho, solicitando providências para que

os idosos tenham melhor tratamento no transporte coletivo e apresentando sugestão

relativa à matéria (19/9/2009). O Presidente acusa o recebimento das seguintes

proposições, para as quais designou a relatora citada a seguir: Projetos de Lei nºs

3.213, 3.359, 3.550, 3.566, 3.625, 3.631, 3.632, 3.633, 3.649, 3.650, 3.652, 3.655,

3.659, 3.671, 3.674 e 3.675/2009, todos em turno único (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. Após

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

Projetos de Lei nºs 2.914/2008, 3.493, 3.524, 3.526, 3.535, 3.536, 3.556, 3.357 e

3.529/2009, os dois últimos com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e

Justiça (relator: Deputado Ivair Nogueira); 3.512/2009 com a Emenda nº 1, da

Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Walter Tosta); 1.911/2007,

3.564, 3.565, 3.568, 3.570, 3.572, 3.578, este com a Emenda nº 1, da Comissão de

Constituição e Justiça, 3.579, 3.580, 3.581, 3.585, 3.594, 3.596, 3.598, 3.599,

3.626/2009, todos em turno único. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são

aprovados os Requerimentos nºs 4.536, 4.537, 4.538, 4.539, 4.540, 4.541 e

4.597/2009. 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
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aprovado requerimento do Deputado André Quintão em que solicita seja realizada

reunião conjunta com a Comissão de Participação Popular, para, em audiência

pública, discutir a Proposta de Emenda à Constituição Federal nº 231/1995, que

dispõe sobre a redução da jornada de trabalho sem redução salarial. 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, 30 de setembro de 2009.

Rosângela Reis, Presidente - Cecília Ferramenta - Braulio Braz.

ATA DA 20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

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

24/9/2009

Às 9h14min, 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 discutir e votar proposições da Comissão. Registra-se a

presença do Deputado Fábio Avelar. 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, emendado pela Deputada Maria Tereza Lara, em que solicita seja

encaminhado ao Comandante-Geral da PMMG e aos Secretários de Estado de

Desenvolvimento Social e de Defesa Social pedido de providências para implantar

ações preventivas, aumentar o quadro de servidores e o número de veículos para

atender a população no Município de Jacutinga; Dalmo Ribeiro Silva, emendado pelo

Deputado João Leite, em que solicita seja encaminhado ao Governador do Estado, ao

Vice-Governador, ao Comandante-Geral da PMMG e ao Secretário de Defesa Social

pedido de providências para instalar duas unidades da Polícia Militar na divisa com o

Estado de São Paulo, nos locais que menciona; João Leite, em que solicita seja
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encaminhado ao Secretário de Defesa Social, ao Comandante-Geral da PMMG e ao

Chefe da Polícia Civil pedido de providências para combater o aumento da

criminalidade no Município de Santa Rita do Sapucaí e o elevado número de fugas na

cadeia pública local; dos Deputados João Leite e Tenente Lúcio e da Deputada Maria

Tereza Lara (4), em que solicitam seja encaminhado ao Secretário de Defesa Social

pedido de informações sobre qual será a destinação da cadeia pública de Santa Rita

do Sapucaí após a reforma; seja encaminhado ao Secretário de Esportes e

Juventude pedido de providências para implantar programas e ações nas áreas de

esportes e prevenção do uso de drogas nas prefeituras municipais do Estado,

visando prevenir o aumento da criminalidade; seja encaminhado ao Subsecretário de

Políticas Antidrogas pedido de providências para intervir junto ao Judiciário

solicitando agilidade nos leilões de bens confiscados oriundos do tráfico de drogas no

Estado; seja encaminhado ao Governador do Estado, ao Vice-Governador, ao

Secretário de Defesa Social e ao Chefe da Polícia Civil pedido de providências para

realizar estudos de implantação de vilas para moradia de policiais civis e militares no

Estado; da Deputada Maria Tereza Lara, em que solicita seja encaminhado ao

Ministro de Estado da Justiça e à direção da Polícia Rodoviária Federal pedido de

providências para destinar mais equipamentos e ampliar o quadro de pessoal da 11ª

Delegacia da Polícia Rodoviária Federal; do Deputado Carlin Moura, em que solicita

seja realizada reunião de audiência pública no Município de Machado para discutir a

instalação de uma unidade prisional na cidade. 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.

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

ATA DA 20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 24/9/2009

Às 14h3min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Inácio Franco,

Juarez Távora, Célio Moreira (substituindo o Deputado Zé Maia, por indicação da
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Liderança do BSD) e Getúlio Neiva (substituindo o Deputado Antônio Júlio, por

indicação da Liderança do PMDB), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Juarez Távora, 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 que está aberto até o dia 7/10/2009 o prazo

para o recebimento de emendas ao Projeto de Lei nº 3.742/2009. Passa-se à 1ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres

sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto de Lei nº 3.238/2009

é retirado de pauta por determinação do Presidente da Comissão por não cumprir

pressupostos regimentais. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela

aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.249/2009 (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, 30 de setembro de 2009.

Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio - Inácio Franco - Lafayette de Andrada.

ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

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

24/9/2009

Às 14h39min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Délio Malheiros,

membro da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Sargento

Rodrigues. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros,

declara aberta a reunião e, nos termos do inciso III do art. 120 do Regimento Interno,

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 discutir as possíveis alterações do Projeto de Lei Complementar nº 53/2009,

que altera a Lei nº 5.301, de 16/10/69, que contém o Estatuto dos Militares do Estado

de Minas Gerais e a Lei Complementar nº 95, de 17/1/2007. A Presidência interrompe

a 1ª Parte da reunião para ouvir a Sra. Maria Carmem de Castro Patrocínio,



____________________________________________________________________________
286

representante da Associação das Mulheres Profissionais de Segurança Pública -

Amproseg -; e os Srs. Sérgio Augusto Veloso Brasil, Diretor de Recursos Humanos,

representando o Cel. PM Renato Vieira de Souza, Comandante-Geral da Polícia

Militar de Minas Gerais; o Ten.-Cel. BM Ezequiel Silva, representando o Cel. BM

Gilvam Almeida Sá, Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas

Gerais; 1º Sargento PM Manoel Liberato Batista Neto, Diretor Financeiro,

representando o Subtenente Luiz Gonzaga Ribeiro, Presidente da Associação dos

Praças da Polícia Militar e Bombeiro Militar - Aspra-PMBM -; 1º-Ten. PM Nelson

Henriques Pires, Presidente da Associação dos Oficiais da Polícia Militar e Bombeiro

Militar - AOPMBM -; o Cel. QOR PM Domingos Sávio de Mendonça, Assessor

Juridico da Associação de Servidores do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar -

Ascobom -; o Cabo PM João Batista de Oliveira, Presidente da Associação dos

Militares do Triângulo Mineiro - AMT Uberlândia -; João Bosco Jardim dos Santos,

Presidente da Associação dos Praças do Nordeste Mineiro - APNM -; o Cabo PM

Álvaro Coelho, Presidente do Centro Social dos Cabos e Soldados da PMMG; e

Jeremias Brito, Vice-Prefeito de Governador Valadares, 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,

momento em que se registra a presença dos Deputados Elmiro Nascimento, Padre

João e Ivair Nogueira. Logo após, o Presidente 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.

Délio Malheiros, Presidente - Neider Moreira - Ivair Nogueira.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 25/9/2009

Às 10h15min, comparecem na Prefeitura Municipal de Contagem os Deputados
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Carlos Gomes (substituindo a Deputada Cecília Ferramenta, por indicação da

Liderança do PT) e Durval Ângelo (substituindo o Deputado Paulo Guedes, por

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

regimental, o Presidente, Deputado Carlos Gomes, declara aberta a reunião e, nos

termos regimentais, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

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

informa que a reunião se destina a debater, em audiência pública, os benefícios e os

impactos do programa habitacional Minha casa, minha vida, do Governo Federal, na

Região Metropolitana de Belo Horizonte. A seguir, comunica o recebimento da

seguinte correspondência: cartão do Sr. Márcio Araújo de Lacerda, Prefeito Municipal

de Belo Horizonte, em que justifica a sua ausência na reunião. A Presidência

interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir a Sra. Marília Campos, Prefeita Municipal

de Contagem; e os Srs. Luis Flávio Leroy, Prefeito Municipal de Esmeraldas; João

Carlos da Aparecida, Prefeito Municipal de Raposos; Irineu Inácio, Presidente da

Câmara Municipal de Contagem; Agostinho Silveira, Vice-Prefeito de Contagem;

Carlos Medeiros, Secretário Municipal Adjunto de Habitação de Belo Horizonte,

representando o Prefeito Municipal, Sr. Márcio Lacerda; German Dário Chinchilla

Ceron, Superintendente de Habitação de Betim, representando a Prefeita Municipal,

Sra. Maria do Carmo Lara; Édilo Ricardo Valadares, Vice-Presidente de Gestão de

Pessoas da Caixa Econômica Federal - CEF -; e Rômulo Martins de Freitas,

Superintendente Regional Centro Minas da CEF, que são convidados a tomar

assento à mesa. O Presidente, na condição de autor do requerimento que deu origem

ao debate, tece suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos

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

discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os

trabalhos ordinários e, cumprida a finalidade da reunião, agradece a presença dos

convidados, dos parlamentares e dos demais participantes, convoca os membros da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de setembro de 2009.

Cecília Ferramenta, Presidente - Ademir Lucas - Wander Borges.
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ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 19.257, EM

29/9/2009

Às 9h54min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar,

Almir Paraca e Luiz Humberto Carneiro, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Fábio Avelar, declara aberta a

reunião e comunica 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. O Presidente determina a distribuição das cédulas de votação e

convida o Deputado Almir Paraca para atuar como escrutinador. Realizada a

apuração dos votos, são eleitos, por unanimidade, os Deputados Fábio Avelar e Almir

Paraca para os cargos de Presidente e Vice-Presidente, respectivamente. O

Deputado Almir Paraca é empossado no cargo de Vice-Presidente e em seguida

empossa o Deputado Fábio Avelar no cargo de Presidente. O Presidente designa

como relator o Deputado Luiz Humberto Carneiro. Cumprida a finalidade da reunião,

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

Comissão para a reunião extraordinária, no dia seguinte, 30/9/2009, às 16h30min,

para apreciar o parecer de turno único sobre o veto à Proposição de Lei nº 19.257,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de setembro de 2009.

Luiz Humberto Carneiro, Presidente - Lafayette de Andrada - Jayro Lessa.

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 30/9/2009

Às 9 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Fahim Sawan 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 e votar proposições da Comissão e comunica o

recebimento da seguinte correspondência: ofícios do Sr. José Antônio Alves, do
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Diretório Acadêmico de Direito da Faculdade de São Lourenço, encaminhando, para

tomada de providências, cópia de documento sobre fatos ocorridos no Município de

Passa-Quatro, envolvendo policiais militares; e das Sras. Maria da Conceição Arauto,

residente no Rio de Janeiro, solicitando ajuda da Comissão para localizar seus

familiares; Soraya Brasileiro Teixeira, Juíza de Direito da Comarca de Ibirité,

encaminhando, para tomada de providências, cópia de documentos referentes a

denúncia de práticas delituosas contra Marco Aurélio Marcos dos Anjos, Delegado de

Polícia Civil de Contagem, Antônio Souza de Jesus Filho, policial civil, Rogério

Fernando da Cruz e Vanderlei Gomes. 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 sejam realizadas reuniões de audiência

pública para obter esclarecimentos, na concepção da defesa dos direitos humanos,

sobre transplantes efetuados no Estado; para obter esclarecimentos sobre a situação

dos moradores da Vila da Luz, em Contagem, e de outras áreas da Região

Metropolitana; para discutir os impactos do Programa Vila Viva na Vila Cemig, bem

como visitar à Vila Cemig e os padres agostinianos; Vanderlei Miranda em que

solicita seja realizada reunião de audiência pública, com convidados que menciona,

para discutir denúncias de mortes ocorridas no interior do Complexo Penitenciário

Feminino Estêvão Pinto, nesta Capital, e visita a esse estabelecimento prisional.

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, 30 de setembro de 2009.

Durval Ângelo, Presidente - Fahim Sawan - Vanderlei Miranda.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 888/2007

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

O Projeto de Lei nº 888/2007, do Deputado Antônio Carlos Arantes, objetiva
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declarar de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da

Comunidade dos Cancans - Appruccan -, com sede no Município de Ilicínea.

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 888/2007 tem por escopo declarar de utilidade pública a

Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Comunidade dos Cancans -

Appruccan -, com sede no Município de Ilicínea, entidade civil sem fins lucrativos,

fundada em 2001, que tem por finalidade contribuir para o fomento e a racionalização

das explorações agropecuárias.

Para a consecução de seus objetivos, promove, entre outros serviços, o transporte,

o beneficiamento, a industrialização e a comercialização da produção de seus

associados, além de desenvolver projetos assistenciais de combate à fome e à

pobreza

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 888/2007, em turno

único.

Sala das Comissões, 30 de setembro de 2009.

Chico Uejo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.687/2009

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Vanderlei Jangrossi, o projeto de lei em tela visa a declarar

de utilidade pública a Central de Associações dos Produtores Rurais do Projeto Jaíba

– Centraljai –, com sede no Município de Jaíba.

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”,
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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, que possui como finalidade contribuir para o fomento e a

racionalização das explorações agropecuárias, visando ao fortalecimento econômico

e social de seus associados.

Com esse propósito, atende aos interesses dos produtores rurais por meio de

cooperativas que facilitem a produção e a comercialização de seus produtos;

promove o beneficiamento, o armazenamento e a industrialização da safra agrícola;

oferece programas de aprimoramento técnico e profissional; orienta sobre a

preservação do meio ambiente; firma convênios com órgãos públicos e privados,

nacionais e internacionais.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.687/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 30 de setembro de 2009.

Chico Uejo, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.997/2009

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado Carlin Moura, o Projeto de Lei nº 2.997/2009 cria a Política

Estadual sobre os Cuidados com a Saúde em relação ao Uso do Computador e dá

outras providências.

Examinado, preliminarmente, pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do

Substitutivo nº 1, que apresentou, o projeto vem agora a esta Comissão, para que

seja emitido parecer quanto ao mérito, nos termos do disposto no art. 188, combinado

com o art. 102, VI, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O projeto em comento cria a Política Estadual de Cuidados com a Saúde no Uso do

Computador, destinada aos estudantes da rede estadual de ensino.

A Comissão de Constituição e Justiça, com vistas a adequar o projeto aos aspectos

jurídicos, constitucionais e legais, apresentou o Substitutivo nº 1, que institui a

Semana de Conscientização sobre o Uso Adequado do Computador.

Em sua forma original, o projeto pode ser analisado sob duas perspectivas. A

primeira refere-se à criação de uma política para a prevenção de doenças

relacionadas com o uso do computador. A segunda diz respeito à organização de

ações de divulgação para a conscientização dos estudantes sobre os males que o

uso inadequado do computador pode causar à saúde. Quanto à primeira perspectiva,

concordamos com o parecer da Comissão precedente. De fato, não compete ao

Poder Legislativo estabelecer parâmetros de atuação administrativa ao Poder

Executivo. Além disso, o público-alvo do projeto não abrange todos os indivíduos que

podem ser afetados pelas doenças advindas do mau uso do computador; todavia, é

incontestável a relevância da proposta, sobretudo nos dias atuais, em que o

computador se tem tornado uma ferramenta cada vez mais presente no cotidiano dos

cidadãos. Conforme argumentado na justificação do projeto, são inúmeras as

doenças decorrentes de seu mau uso.

Entre os principais problemas de saúde causados pelo uso excessivo do

computador estão as disfunções visuais, as alterações na coluna vertebral e as

lesões por esforços repetitivos - LER. Tais lesões são hoje denominadas, pela

Organização Mundial de Saúde, de distúrbios osteomusculares relacionados com

trabalho - Dort - e constituem um dos principais problemas de saúde pública no

mundo. No Brasil, segundo dados de 2007 do Instituto Nacional de Seguridade Social

- INSS -, são a segunda maior causa de afastamento do trabalho.

O excesso de tempo dedicado ao uso dos computadores tem efeito pernicioso

também para as relações sociais e para o meio ambiente, o que levou à realização,

em âmbito internacional, da campanha “Dia sem Computador” - “Shutdown Day”, em

inglês. Realizada desde 2007, a campanha busca alertar para as consequências

adversas do uso excessivo do computador, como a perda de contato face a face

entre as pessoas, a desconexão com o mundo real e o afastamento dos espaços de
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uso coletivo, em especial ao ar livre. Em 2009, o dia 2 de maio foi a data marcada

para que os usuários desligassem seus computadores por 24 horas e se

envolvessem em atividades com a família e os amigos, sem mediações tecnológicas

e, em particular, longe das telas do computador.

Com base no exposto, não se justifica, no projeto em análise, o foco exclusivo nos

alunos da rede estadual de ensino, tendo-se em vista que os transtornos causados

pelo uso inadequado do computador atingem os usuários dos computadores em geral

e, no que diz respeito às doenças, o ambiente de trabalho é o local de maior risco.

Assim, podemos concluir que a ação proposta não se deve restringir aos estudantes

da rede pública estadual de ensino, o que já foi corrigido pela Comissão de

Constituição e Justiça, por meio do Substitutivo nº 1, que estendeu o escopo da

proposição.

Quanto à segunda perspectiva pela qual o projeto pode ser analisado, a saber, a

divulgação das ações relacionadas com a conscientização quanto ao uso do

computador, cabe ressaltar que a Comissão de Constituição e Justiça já se

pronunciou, demonstrando as inadequações jurídicas e constitucionais de criação de

campanhas e cartilhas por meio de ato legislativo. Ao que foi ponderado por aquela

Comissão, acrescentamos que já existem muitas publicações técnicas e educativas

que versam sobre temas relacionados com a utilização adequada do computador,

bem como de outras tecnologias de informação e comunicação. Torna-se, assim,

desnecessário o dispêndio de recursos públicos para a criação de novo material. No

entanto, julgamos necessária a ampliação do tema da Semana de Conscientização

instituída pelo Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça. Entendemos que o uso adequado do computador não se restringe a questões

de saúde, abrangendo também assuntos como segurança de dados, controle de

exibição de conteúdos impróprios e proteção contra atitudes ilícitas favorecidas pelo

ambiente virtual, tais como pedofilia e extorsão, além da importância do alerta para o

excesso de permanência no uso do equipamento.

Em relação à prevenção e ao combate da pedofilia, tramitam, nesta Casa, as

seguintes proposições: o Projeto de Lei nº 3.142/2009, que institui a Semana de

Combate à Pedofilia; o Projeto de Lei nº 3.135/2009, que dispõe sobre campanha de
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esclarecimento a pais, alunos e professores nas escolas públicas e privadas no

Estado; e o Projeto de Lei nº 3.133/2009, que estabelece normas para atendimento

às vítimas de pedofilia. Nenhum deles aborda tal prática em ambiente virtual.

De acordo com dados apresentados pela organização não governamental SaferNet

Brasil, entidade parceira do Ministério Público Federal em São Paulo, foram

recebidas, no ano de 2008, pela Central Nacional de Denúncias de Crimes

Cibernéticos, cerca de 91 mil denúncias, a maior parte das quais relacionada com

pornografia infantil (cerca de 57 mil), apologia e incitação a crimes contra a vida

(aproximadamente 17 mil) e racismo (cerca de 3 mil).

A prevenção de tais práticas, por sua relevância, vem merecendo a atenção do

Congresso Nacional, que instituiu Comissão Parlamentar de Inquérito com vistas a

apurar a utilização da internet na prática de pedofilia. Também se encontra em

tramitação, nessa Casa Legislativa, o Projeto de Lei nº 89/2003, que tipifica crimes

cometidos por meio da internet.

Para a adoção de medidas alinhadas a essa estratégia nacional de combate ao

mau uso do computador, em suas diversas formas, apresentamos o Substitutivo nº 2,

de modo a ampliar o escopo da Semana de Conscientização sobre o Uso do

Computador. No que se refere ao excesso de tempo de uso do computador,

sugerimos que a Semana de Conscientização seja marcada em época análoga ao

“Dia sem Computador”, desde 2008 realizado na primeira semana de maio, de modo

a favorecer a discussão acerca das consequências negativas da longa permanência

diante das telas dos computadores.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

2.997/2009 na forma do Substitutivo nº 2, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Institui a Semana de Conscientização sobre o Uso Adequado do Computador.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a Semana de Conscientização sobre o Uso Adequado do

Computador, a ser realizada anualmente na primeira semana do mês de maio.

Art. 2º - São objetivos da Semana de Conscientização sobre o Uso Adequado do
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Computador:

I - estimular a reflexão acerca das atitudes preventivas relacionadas com o uso do

computador;

II - promover a conscientização sobre ergonomia, saúde, segurança de dados,

conteúdos impróprios e formas de proteção contra atitudes ilícitas favorecidas pelo

ambiente virtual;

III - incentivar o uso adequado do computador em atividades de trabalho, lazer e

entretenimento;

IV - fomentar a discussão sobre as consequências do uso excessivo do computador

para as relações sociais e para o meio ambiente;

V - identificar ações e projetos bem-sucedidos na promoção de cuidados no uso do

computador.

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

realizadas campanhas e palestras com profissionais das áreas relacionadas com os

temas debatidos.

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

Sala das Comissões, 30 de setembro de 2009.

Ruy Muniz, Presidente - Gláucia Brandão, relatora - Deiró Marra - Carlin Moura -

Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.158/2009

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o projeto de lei em epígrafe pretende

modificar a Lei nº 14.486, de 9/12/2002, que disciplina o uso de telefone celular em

salas de aula, teatros, cinemas e igrejas.

A proposição foi encaminhada preliminarmente à Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na

forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, VI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O projeto de lei em epígrafe pretende modificar a Lei nº 14.486, de 9/12/2002, que

disciplina o uso de telefone celular em salas de aula, teatros, cinemas e igrejas. A lei

proíbe a conversação e a utilização do dispositivo sonoro do telefone celular nos

locais mencionados. Com a alteração proposta pelo projeto em tela, a proibição seria

estendida ao uso, nas escolas da rede estadual de ensino, de aparelhos eletrônicos

que prejudiquem a concentração de professores ou alunos.

Com o objetivo de adequar o texto do projeto à técnica legislativa, a Comissão de

Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo nº 1, que modifica a ementa da Lei nº

14.486 e exclui a relação de aparelhos eletrônicos constante em seu art. 1º, que o

projeto em tela pretende modificar.

Em que pese o mérito da iniciativa da Comissão de Constituição e Justiça ao

aprimorar o projeto de lei, acreditamos que a criação ou a modificação de uma norma

legal não é a medida mais eficaz para coibir o uso de aparelhos eletrônicos em

cerimônias religiosas, aulas e outros eventos. Apesar de viger há sete anos, a Lei nº

14.486 praticamente não tem efeitos, uma vez que, a despeito da proibição que

estabelece, a utilização de telefones celulares nos locais nela citados é

comportamento usual. Além disso, a ausência de sanções aos infratores reforça a

inocuidade da lei, já que a desobediência à conduta proibida não traz nenhuma

consequência ao agente.

Acreditamos que educar a população quanto ao uso adequado de celulares ou de

outros aparelhos eletrônicos nos locais mencionados pela Lei nº 14.486 é mais eficaz

do que simplesmente proibir o uso desses aparelhos.

Por fim, a iniciativa de promover a conscientização das pessoas quanto à

importância de uma conduta adequada de convivência em espaços de uso coletivo,

como salas de aula e ambientes onde são realizados eventos culturais, religiosos ou

de outra natureza, cabe, na verdade, aos responsáveis por sua administração ou

condução. Iniciativas com esse fim são, aliás, tomadas em grande parte dos cinemas

e teatros, no Estado.

Por esse motivo, opinamos pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de

Constituição e Justiça, e apresentamos o Substitutivo nº 2, que revoga a Lei nº

14.486.
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Conclusão

Em vista do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

3.158/2009 na forma do Substitutivo nº 2, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Revoga a Lei nº 14.486, de 9 de dezembro de 2002, que disciplina o uso de

telefone celular em salas de aula, teatros, cinemas e igrejas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica revogada a Lei nº 14.486, de 9 de dezembro de 2002.

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

Sala das Comissões, 30 de setembro de 2009.

Ruy Muniz, Presidente - Carlin Moura, relator - Gláucia Brandão - Deiró Marra -

Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.542/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

reconhecer o relevante interesse coletivo, a importância social das obras e a utilidade

pública das unidades da maçonaria localizadas em Minas Gerais.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Cabe agora a este órgão colegiado examiná-la quanto ao mérito, nos termos do art.

102, XIV, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.542/2009 tem por finalidade reconhecer o relevante interesse

coletivo, a importância social de suas obras e a utilidade pública das unidades da

maçonaria localizadas em Minas Gerais.

Ressalta ainda que a declaração de utilidade pública de cada unidade autônoma da

maçonaria, dotada de personalidade jurídica própria, se fará por lei específica, na

forma da Lei nº 12.972, de 1998, assim como as associações constituídas por seus

membros dedicadas à assistência dos desvalidos.

A maçonaria é uma instituição essencialmente filosófica, filantrópica, educativa e
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progressista. É filosófica porque, em seus atos e cerimônias, trata da essência, das

propriedades e dos efeitos das causas naturais. Investiga as leis da natureza e

relaciona as primeiras bases da moral e da ética pura. É filantrópica porque não está

constituída para obter lucro de nenhuma espécie; pelo contrário, suas arrecadações e

seus recursos se destinam ao bem-estar humano, sem distinção de nacionalidade,

sexo, religião ou raça. É educativa porque acredita na ciência para esclarecer os

espíritos e elevá-los e a tem como instrumento máximo para conhecer a natureza.

Valoriza portanto o ensino e o conhecimento como formador da personalidade e do

caráter. É progressista porque, mesmo partindo do princípio da imortalidade do

espírito criador, não se aferra a dogmas, prevenções ou superstições e não opõe

nenhum obstáculo ao esforço dos seres humanos na busca da verdade.

Seu objetivo é, pois, a investigação da verdade, o exame da moral e a prática das

virtudes.

No Brasil, a maçonaria está presente desde a crise do antigo sistema colonial,

destacando-se, inicialmente, entre alguns revolucionários da Inconfidência Mineira e

da Conjuração Baiana, no final do século XVIII. Nesse período que antecede a

Independência, a maçonaria assumiu uma posição avançada, representando um

importante centro de atividade política, para difusão dos ideais do liberalismo

anticolonialista.

Sua influência cresceu consideravelmente durante o processo de formação do

Estado brasileiro, onde apareceu como uma das mais importantes instituições de

apoio à independência, permanecendo atuante ao longo de todo período monárquico

e, posteriormente, da República. É um dos poucos entes que consegue unir a gente

de escol de todas paragens, que se propõe a trabalhar pela organização da

sociedade e pelo bem-estar da coletividade.

Entre nós poderíamos citar centenas de pessoas ilustres que fizeram parte da

maçonaria, desde alguém da estatura nobiliárquica de D. Pedro I, até alguém com o

“status” intelectual de um Rui Barbosa. Mas também a integra gente simples, desde

que honesta e comprometida com os seus ideais, que assim podem ser resumidos:

"respeito a Deus, sede de conhecimento, amor ao próximo e dedicação à família".

Conclusão
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Em vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.542/2009.

Sala das Comissões, 30 de setembro de 2009.

Rosângela Reis, Presidente - Cecília Ferramenta, relatora - Braulio Braz.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.561 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.561/2009, de autoria do Deput ado Mauri Torres, que declara

de utilidade pública a Associação Internacional de Competências Empresariais, com

sede no Município de Nova Lima, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.561/2009

Declara de utilidade pública a Associação Internacional de Competências

Empresariais, com sede no Município de Nova Lima.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Internacional de

Competências Empresariais, com sede no Município de Nova Lima.

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

Sala das Comissões, 23 de setembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ronaldo Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.577 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.577/2009, de autoria do Deput ado Dalmo Ribeiro Silva, que

declara de utilidade pública a Associação Caxambu Mais, com sede no Município de

Caxambu, 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° 3.577/2009

Declara de utilidade pública a Associação Caxambu Mais, com sede no Município

de Caxambu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Caxambu Mais, com sede

no Município de Caxambu.

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

Sala das Comissões, 23 de setembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ronaldo Magalhães.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 3 DE OUTUBRO DE 2009

ATAS

ATA DA 88ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 1º/10/2009

Presidência dos Deputados José Henrique e Weliton Prado

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

do Deputado Weliton Prado; aprovação - Questões de ordem - Correspondência:

Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Proposta de

Emenda à Constituição nº 52/2009 - Projetos de Lei nºs 3.816 a 3.825/2009 -

Requerimentos nºs 4.727 a 4.741/2009 - Requerimentos da Comissão Direitos

Humanos (2) - Comunicações: Comunicações dos Deputados Eros Biondini e Gilberto

Abramo, Padre João e Carlin Moura - Interrupção e reabertura dos trabalhos

ordinários - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Pinheiro - Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Alencar da Silveira

Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Genaro - Antônio

Júlio - Carlos Gomes - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Délio

Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor

Rinaldo - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Eros Biondini - Fábio

Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Inácio

Franco - Ivair Nogueira - João Leite - Juarez Távora - Lafayette de Andrada -

Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Neider Moreira -

Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso -

Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago

Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges -

Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h15min, a lista de
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comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

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

procede à leitura da ata da reunião anterior.

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discuti-la, o Deputado

Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Nada tenho a retificar na ata, com a qual concordamos

plenamente, mas gostaria de convocar a todos mais uma vez para a conferência que

se realizará hoje, às 15 horas, na sede do Centro Social dos Cabos e Soldados da

Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Essa importante

conferência contará com a participação do Deputado Federal Elismar Prado, membro

da Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que está discutindo a Proposta de

Emenda à Constituição no 300, uma antiga reivindicação dos servidores da segurança

pública, policiais e bombeiros. A Proposta de Emenda à Constituição no 300 faz muita

justiça, até porque em Minas Gerais o salário dos policiais é um dos menores de

todos os Estados da Federação. Sabemos que uma das maiores preocupações da

população atualmente é com o aumento da criminalidade; portanto, temos que

começar a investir em segurança pública e no ser humano, valorizando o servidor,

valorizando o policial. A proposta é que o salário pago ao policial do Distrito Federal

seja usado como piso nacional. Assim, faz-se justiça com o setor de segurança

pública de todos os Estados da Federação. Dinheiro não vai faltar para isso: em 2020

o PIB do País deve dobrar com os recursos do pré-sal, e defendemos que esses

recursos sejam distribuídos, de forma muito justa e solidária, entre todos os Estados e

Municípios. Assim, é justo aprovarmos a Proposta de Emenda à Constituição no 300

para garantir a valorização de policiais e bombeiros militares. A audiência pública

será realizada às 15 horas, repito, na sede do Centro Social dos Cabos e Soldados
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da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Também

apresentamos à Comissão de Segurança Pública requerimento, que discutimos com

a comissão nacional, de realização de uma grande audiência pública em Minas

Gerais, nesta Casa Legislativa, para discutirmos o assunto, envolvendo todos os

Deputados de Minas Gerais. Os 53 Deputados Federais de Minas Gerais têm de

assumir compromisso com os policiais e com os bombeiros deste Estado; do

contrário, os servidores da segurança pública devem ficar atentos e dar o troco na

urna. Mas vamos cobrar dos 53 Deputados Federais um compromisso com a

segurança pública e com a sociedade, com a aprovação da Proposta de Emenda à

Constituição no 300. Realmente, é um projeto muito importante, que conta com o

nosso apoio nesta Assembleia. Tenho certeza de que o Deputado Sargento

Rodrigues, grande defensor da segurança pública, estará junto nessa luta, que, aliás,

já é antiga. É importante haver uma grande mobilização, portanto vamos realizar essa

grande audiência nesta Casa. Outra questão que quero abordar é o auxílio-

periculosidade. Se as profissões de policial militar, Agente Penitenciário, bombeiro

militar, Agente Socioeducativo e policial civil não forem de risco, nenhuma outra será.

Mas, infelizmente, no Estado de Minas Gerais o auxílio-periculosidade só está no

papel. O servidor da segurança pública não recebe esse auxílio. Vimos, aliás, que o

Tribunal de Justiça enviou um projeto a esta Casa concedendo aos servidores auxílio-

insalubridade. Ora, os servidores da segurança pública vão para as ruas e encaram

de frente grandes riscos; aliás, já passou de centenas o número de policiais que

morreram em efetivo trabalho defendendo a sociedade. Portanto, não é justo que

Minas Gerais não pague o auxílio-periculosidade a que fazem jus seus servidores da

segurança pública. É muito importante que nos conscientizemos disso e

sensibilizemos o governo para garantir esse recurso no Orçamento. Aliás, para o ano

que vem o Orçamento de Minas Gerais será de mais de R$41.000.000.000,00. Ainda

em relação à Proposta de Emenda à Constituição no 300, vamos participar da reunião

que se realizará hoje às 15 horas, na sede do Centro Social dos Cabos e Soldados

da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Fazemos, mais

uma vez, apelo para que todos os Deputados garantam o compromisso com a

segurança pública e com os servidores do nosso país e do nosso Estado. Em defesa
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da Proposta de Emenda à Constituição nº 300, queremos que os 53 Deputados

Federais de nosso Estado votem a favor da segurança pública.

O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita, dou a ata por aprovada.

Questões de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, concordo plenamente com o

ilustre Deputado Weliton Prado, pois, como tenho dito aos policiais no interior do

Estado, a Proposta de Emenda à Constituição nº 300 enche os nossos olhos de

alegria. O texto dessa Proposta, do Deputado Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São

Paulo, determina que as polícias militares do Brasil não receberão menos do que a

Polícia Militar do Distrito Federal. Portanto, trata-se de uma proposta de emenda à

Constituição que interessa muito a todos nós. Infelizmente, essa proposta nasce logo

após o governo federal ter negado, no Pronasci, o subsídio. O governo federal

prometeu, dentro do Pronasci, que iria subsidiar os Estados, como, por exemplo, os

Estados de Alagoas, Sergipe, Minas Gerais para se estabelecer um piso nacional. O

governo federal, mais uma vez, dá demonstração de irresponsabilidade e de que não

quer contribuir com os Estados. Estes já pagam uma conta altíssima quando recebem

os condenados por tráfico de drogas, que deveria ser competência da União, não

apenas na questão penitenciária, mas na atuação originária da Polícia Federal. Quero

deixar claro o seguinte: o inciso XIV do art. 21 da Constituição da República diz que

compete à União organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de

Bombeiros Militar do Distrito Federal. Portanto, quem paga à polícia do Distrito

Federal é a União. Então, no mínimo, a União deveria subsidiar os Estados. Temos

Estados do Nordeste em que o policial ganha R$800,00; no Rio de Janeiro, por

exemplo, ganha R$900,00. Então, a ideia do Pronasci era muito boa inicialmente,

mas o governo federal fugiu àquele propósito e deixou os Estados de pires na mão. A

proposta é muito boa, o Deputado está de parabéns. Queremos que os Deputados

Federais apoiem, mas temos que chamar à responsabilidade o governo federal,

porque ele também é completamente omisso na questão da segurança pública. Esta

é uma oportunidade enorme para que o governo Lula subsidie e crie um piso nacional

para todas as polícias civis e militares e bombeiros do País, que, há muito tempo,

reclamam uma ação concreta e até agora só tiveram promessas e nada mais.
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Obrigado.

O Deputado Domingos Sávio - Serei breve, mas não podemos deixar de fazer um

contraponto a manifestações como essas. Inicio congratulando-me com o Deputado

Sargento Rodrigues porque, em boa parte, já conduziu uma réplica adequada a essa

observação, feita de maneira extemporânea na hora de analisar a ata, para fazer

proselitismo. Quero deixar claro que respeitamos a posição de todos os colegas, isso

é próprio do ambiente democrático, e é louvável toda luta por melhoras. É

extremamente louvável chegar aqui e dizer que está lutando para baixar o valor das

contas de luz e de água, para aumentar ou dobrar o salário de todos os policiais.

Mas, em respeito a quem está me assistindo e ao mandato que exerço, tenho que

fazer isso com coerência e apresentar alguma perspectiva real, para não vender

ilusões e estabelecer apenas um determinado proselitismo. E isso é algo que, sempre

que eu perceber na vida pública, vou combater, em defesa da ética e do respeito ao

cidadão, que quer uma política feita com verdades. Falam que é preciso aprovar uma

emenda obrigando os Estados a praticamente dobrar, triplicar ou quadruplicar o

salário de toda a polícia. Todos queremos aumento do salário da polícia e melhora da

segurança, mas quem fala isso tem de, no mínimo, discutir a distribuição dos

impostos, do qual quase 70% fica nas mãos do governo federal, que não aplica em

segurança pública efetiva e em manutenção das polícias civil e militar. É essa

coerência que cobramos, para que cada um possa exercer aqui, de fato, a sua

liberdade de opinião, mas sempre respeitando o cidadão que nos colocou aqui. Muito

obrigado, Sr. Presidente.

A Deputada Maria Tereza Lara - Agradeço, Sr. Presidente. Só gostaria de registrar

que, se todos queremos segurança, concordo, temos de valorizar os policiais, mas

não concordo, de forma alguma, com que o governo federal esteja omisso. Foi

realizada a 1ª Conferência Nacional de Segurança Pública, criado o Pronaf, e é

preciso muito mais. Todos queremos isso, inclusive eu, mas não é verdade que haja

omissão do governo federal. Têm sido realizadas ações concretas, e defendemos que

as três esferas do poder se completem: estadual, municipal e federal, com a

sociedade civil. Isso é o que foi definido pela conferência nacional; que fique

registrado nesta Casa. Muito obrigada, Sr. Presidente.
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Correspondência

- O Deputado Doutor Ronaldo, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte

correspondência:

OFÍCIOS

Do Sr. João Reis Santana Filho, Secretário Executivo do Ministério da Integração

Nacional (2), informando as transferências de recursos financeiros em favor deste

Estado, referentes aos convênios que menciona, cujos objetivos são a aquisição de

máquinas e materiais para artesanato e a implantação de unidades de produção

apícola, equipamentos e capacitação. (- 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. Alberto Duque Portugal, Secretário de Ciência e Tecnologia, convidando

para a Feira de Inovação Tecnológica - Inovatec 2009 -, a ser realizada de 6 a

9/10/2009. (- À Comissão de Educação.)

Da Sra. Maria Elísia A. Brito Santos, Presidente da Câmara Municipal de Santa

Maria do Salto, dando ciência de alterações na composição da Mesa desse

Legislativo.

Da Sra. Elaine Matozinhos, Vereadora à Câmara Municipal de Belo Horizonte,

agradecendo o encaminhamento de cópia do Requerimento nº 4.466/2009, da

Comissão de Direitos Humanos.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições.

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 52/2009

Dá nova redação ao § 4º do art. 31 da Constituição do Estado e ao § 1º do art. 117

do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - O § 4º do art. 31 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 31 - (...)
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§ 4º - Serão concedidas ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo e

função pública e detentor, exclusivamente, de cargo em comissão declarado de livre

nomeação e exoneração férias-prêmio com duração de três meses a cada cinco anos

de efetivo exercício no serviço público do Estado de Minas Gerais.”.

Art. 2º - O § 1º do art. 117 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da

Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 117 - (...)

§ 1º - Ao detentor, exclusivamente, de cargo em comissão declarado de livre

nomeação e exoneração ou de função pública não estável fica assegurada a

conversão em espécie das férias-prêmio não gozadas, a título de indenização, por

motivo de exoneração, desde que não seja reconduzido ao serviço público estadual

no prazo de noventa dias contados da data da exoneração.”.

Art. 3º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação,

retroagindo seus efeitos a 15 de julho de 2003.

Sala das Reuniões, 1º de outubro de 2009.

Doutor Viana - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Alencar

da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos

Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin

Moura - Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico

Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Dinis

Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elmiro

Nascimento - Eros Biondini - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto

Abramo - Gláucia Brandão - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair

Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - José Henrique - Juarez Távora - Juninho Araújo

- Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Neider Moreira

- Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso -

Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues - Sávio

Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi -

Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia - Zezé

Perrella.

Justificação: Sabe-se que a administração pública se vale de milhares de servidores
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de recrutamento amplo que, mesmo percebendo remuneração relativamente baixa,

prestam serviços, em quantidade e qualidade, equivalentes aos dos efetivos.

Demissíveis a qualquer momento, mesmo ocupando cargo público por anos a fio,

nenhum amparo lhes é ofertado. O retorno do direito às férias-prêmio, com a

possibilidade da conversão em espécie das não gozadas quando da exoneração, a

título de indenização, permite a correção de um tratamento que atualmente se mostra

desigual entre os servidores de recrutamento amplo e os efetivos. De fato, os

efetivos, além de possuírem o direito, quando não o gozam, ainda têm a possibilidade

de converter em espécie, quando da aposentadoria, as férias-prêmio adquiridas até

29/2/2004; contar em dobro, para fins de concessão de aposentadoria, as adquiridas

até a data da publicação da Emenda à Constituição da República nº 20; e contar em

dobro as férias-prêmio para fins de percepção de adicionais por tempo de serviço,

também quando da aposentadoria. De uma forma ou de outra, é garantido aos

efetivos gozar o direito.

Tal situação, entretanto, seria negada aos servidores de recrutamento amplo, pois

estariam submetidos ao regime geral de previdência social, ainda que o direito às

férias-prêmio lhes fosse garantido.

O ocupante de cargo de recrutamento amplo e o ocupante de cargo de provimento

efetivo sujeitam-se ao mesmo regime jurídico, diferençando-se, apenas, na forma de

provimento e desprovimento, pela natureza da confiança que se impõe na relação

jurídica, prevista pela lei, e quanto ao sistema de aposentadoria que a Constituição

Federal atribuiu a cada um. Assim é que a Emenda à Constituição da República nº

20, de 1998, manteve o servidor efetivo no regime especial de aposentadoria, ao

passo que determinou a migração do ocupante, exclusivamente, de cargo de

confiança para o regime geral do INSS. Sabe-se, também, que a doutrina estabelece

essas diferenciações, mas qualifica ambos como servidores públicos em sentido

estrito.

A proposta de emenda à Constituição ora submetida ao exame de nossos pares

objetiva resolver a questão apresentada, qual seja a de garantir tratamento equânime

ao servidor estadual ocupante de cargo de recrutamento amplo em relação ao efetivo,

no tocante ao direito às férias-prêmio, independentemente de sua forma de fruição.
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Se as férias-prêmio recompensam o tempo de dedicação do servidor, valorizando,

inequivocamente, a duração ou continuidade do vínculo, há que convir que com mais

razão o prêmio ou recompensa deve se dirigir ao comissionado. É que, neste caso, o

vínculo revela-se precário, podendo o servidor dito de confiança ser exonerado “ad

nutum”. Ora, se, mesmo com a fragilidade do vínculo, o servidor dito de confiança

consegue se manter por longo período no serviço público, tanto mais merecedor do

benefício se mostra. Assim, é justo garantir ao ocupante de cargo de recrutamento

amplo não só o direito às férias-prêmio como também a possibilidade de convertê-las

em espécie quando de sua exoneração, assim como podem fazê-lo os efetivos

quando de sua aposentadoria, nos termos mencionados acima.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos termos do art.

201 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.816/2009

Declara de utilidade pública a Sociedade Além-Paraibana de Educação - Sape -,

com sede no Município de Além Paraíba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Além-Paraibana de

Educação - Sape -, com sede no Município de Além Paraíba.

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

Sala das Reuniões, 1º de outubro de 2009.

Délio Malheiros

Justificação: A Sociedade Além-Paraibana de Educação - Sape - é uma entidade

pública municipal sem fins lucrativos, formada por representantes de diversos

segmentos da comunidade, tendo entre seus objetivos a manutenção do

funcionamento do Centro de Formação Profissional Prof. Odilon Alves, situado em

Além Paraíba, e o Centro de Formação Prof. Victor José Ferreira, situado em Volta

Grande, que oferecem capacitação especializada para as classes menos favorecidas.

A Sape atualmente conta cerca de 400 alunos na região de Além Paraíba,

profissionalizando trabalhadores e jovens em situação de risco com o objetivo de

diminuir a violência e atender à demanda por emprego na região. A Sociedade busca

desenvolver projetos para contribuir de forma eficaz para o progresso da região,
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sobretudo no âmbito da inclusão social.

A entidade preenche todos os requisitos para a declaração de utilidade pública,

constantes na Lei nº 12.972, de 27/7/98, entre os quais podemos destacar: o registro

no cartório de registro civil como pessoa jurídica de direito privado e diretoria

composta por pessoas idôneas não remuneradas pelo exercício de seus cargos.

Considerando que a Sociedade desenvolve uma gestão administrativa e patrimonial

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

utilidade pública, esperamos o apoio dos colegas à aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.817/2009

Declara de utilidade pública o Centro de Convivência Senhor do Bonfim da

Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de Bonfinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Convivência Senhor do

Bonfim da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de

Bonfinópolis.

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

Sala das Reuniões, 1º de outubro de 2009.

Almir Paraca

- 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 3.818/2009

Declara de utilidade pública o Grupo de Convivência Bom Viver de Ibitiúra de

Minas, 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 entidade Grupo de Convivência Bom

Viver de Ibitiúra de Minas, com sede no Município de Ibitiúra de Minas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 1º de outubro de 2009.

Ivair Nogueira

Justificacão: O Grupo de Convivência Bom Viver de Ibitiúra de Minas, com sede no

Município de Ibitiúra de Minas, é uma entidade civil sem fins lucrativos e legalmente

constituída que tem por finalidade promover gratuitamente a prática de esportes,

cultura, saúde e lazer do idoso, contribuir para o estabelecimento de políticas públicas

e programas intersetoriais nos níveis federal, estadual e municipal, visando a garantir

a universalidade e a qualidade da atenção ao idoso, na perspectiva de concretizar o

direito e as oportunidades de acesso aos bens socioculturais necessários ao

desenvolvimento humano e social.

Conforme documentação apresentada, entendemos que a referida entidade atende

aos requisitos da legislação em vigor, especialmente da Lei nº 12.972, de 27/7/98,

alterada pela Lei nº 15.430, de 3/1/2005.

Em face do exposto, conto com o apoio dos nobres pares 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 3.819/2009

Declara de utilidade pública o Centro de Equoterapia de Lavras - CEL -, com sede

no Município de Lavras.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Equoterapia de Lavras -

CEL -, com sede no Município de Lavras.

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

Sala das Reuniões, 1º de outubro de 2009.

Lafayette de Andrada

Justificação: O Centro de Equoterapia de Lavras - CEL - é uma entidade sem fins

lucrativos e de natureza filantrópica. Tem como finalidade primordial prestar

assistência às pessoas portadoras de deficiência, promovendo seu bem-estar e

ajustamento na sociedade lavrense. Encontra-se devidamente registrada no Cartório
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de Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas do Município de Lavras,

sob o nº 3.633, à fls. 040 do Livro A-II. Conforme atesta o Presidente da Câmara

Municipal, o CEL está em pleno e regular funcionamento e sua diretoria é composta

por pessoas idôneas e não remuneradas.

Solicito, portanto, dos nobres pares a aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.820/2009

Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de

Babilônia, com sede no Município de Delfinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento

Comunitário de Babilônia, com sede no Município de Delfinópolis.

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

Sala das Reuniões, 1º de outubro de 2009.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: A principal finalidade do Conselho de Desenvolvimento Comunitário de

Babilônia consiste em prestar assistência e orientação às famílias carentes, sem

distinção de raça, credo ou cor; contribuir decisivamente para a melhoria das

condições de vida no Distrito; colaborar com as autoridades no cumprimento das leis,

combatendo a delinquência, as drogas, a prostituição e tudo o que prejudica a

comunidade em geral; colaborar com a educação, a saúde e a assistência social da

comunidade.

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 do

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.821/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Assistência à Criança e ao
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Adolescente de Guaxupé, com sede no Município de Guaxupé.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Assistência à Criança e

ao Adolescente de Guaxupé, com sede no Município de Guaxupé.

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

Sala das Reuniões, 1º de outubro de 2009.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: A principal finalidade da Associação de Assistência à Criança e ao

Adolescente de Guaxupé consiste em desenvolver trabalhos e projetos visando a

beneficiar crianças e adolescentes em situação de risco social, no Município de

Guaxupé, implementando programas de orientação, apoio e acompanhamento das

crianças e dos adolescentes, e assegurando a aplicação do Estatuto da Criança e do

Adolescente.

A Associação apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,

razão pela qual solicitamos a aprovação desta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.822/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Serrinha, com

sede no Município de Ouro Fino.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

Serrinha, com sede no Município de Ouro Fino.

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

Sala das Reuniões, 1º de outubro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: A Associação dos Moradores do Bairro Serrinha, com sede no

Município de Ouro Fino, em pleno funcionamento desde 6/6/2001, é uma sociedade

civil de direito privado sem fins lucrativos, políticos ou religiosos.

A entidade tem como objetivo promover o desenvolvimento econômico social e
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cultural do bairro, fortalecer a união, defesa das mulheres, promover a proteção ao

meio ambiente e promover, através de cursos e treinamentos, a integração da mulher

no mercado de trabalho.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição melhores condições para o

desenvolvimento das suas atividades assistenciais, tendo em vista que ela atende

aos requisitos constantes na Lei n° 12.972, de 27/7 /98.

Esperamos contar com o apoio de nossos 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 3.823/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária São Judas Tadeu - ASJT -,

com sede no Município de Piranguinho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária São Judas

Tadeu - ASJT -, com sede no Município de Piranguinho.

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

Sala das Reuniões, 1º de outubro de 2009.

Rêmolo Aloise

Justificação: A Associação Comunitária São Judas Tadeu, com sede no Município

de Piranguinho, é uma sociedade civil sem fins lucrativos que realiza seus objetivos

estatutários com ações de grande valor social, contribuindo para o desenvolvimento

do Bairro Jardim Beira Rio.

Através da promoção de atividades sociais, culturais, recreativas e desportivas

procura estimular a conscientização da comunidade e seu maior envolvimento nas

ações destinadas ao aprimoramento da pessoa humana e do seu bem-estar.

A entidade objetiva, também, dar proteção à velhice, à infância, à maternidade e ao

trabalhador, auxiliando-os na solução de suas dificuldades.

Pelo trabalho que desenvolve para consolidação da cidadania e por atender aos

requisitos legais, conto com o apoio dos nobres colegas ao título declaratório
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proposto.

- 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 3.824/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro do Serra, com

sede no Município de Ouro Fino.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

do Serra, com sede no Município de Ouro Fino.

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

Sala das Reuniões, 1º de outubro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: A Associação dos Moradores do Bairro do Serra, com sede no

Município de Ouro Fino, em pleno funcionamento desde 2/11/89 é uma sociedade

civil de direito privado sem fins lucrativos, políticos ou religiosos.

A entidade tem como objetivo a melhoria das condições de vida e embelezamento

do bairro, a promoção de atividades culturais, sociais e desportivas, e a assistência a

pessoas carentes.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição melhores condições para o

desenvolvimento das suas atividades assistenciais, tendo em vista que ela atende

aos requisitos constantes na Lei n° 12.972, de 27/7 /98.

Esperamos contar com o apoio de nossos 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 3.825/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro da Capelinha,

com sede no Município de Ouro Fino.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

da Capelinha, com sede no Município de Ouro Fino.

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

Sala das Reuniões, 1º de outubro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: A Associação dos Moradores do Bairro da Capelinha, com sede no

Município de Ouro Fino, em pleno funcionamento desde 2/11/89, é uma sociedade

civil de direito privado sem fins lucrativos, políticos ou religiosos.

A entidade tem como objetivo a melhoria das condições de vida e o embelezamento

do bairro, a promoção de atividades culturais, sociais e desportivas, e a assistência

às pessoas carentes.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à entidade melhores condições para o

desenvolvimento das suas atividades assistenciais, tendo em vista que ela atende

aos requisitos constantes na Lei n° 12.972, de 27/7 /98.

Esperamos contar com o apoio de nossos 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.

REQUERIMENTOS

Nº 4.727/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja formulado ao

Presidente do Conselho de Administração do BDMG pedido de informações sobre a

prática, que menciona, de demissões de funcionários por essa instituição financeira.

Nº 4.728/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja formulado ao

Presidente BDMG pedido de informações sobre a prática, que menciona, de

demissões de funcionários por essa instituição financeira . (- Distribuídos à Mesa da

Assembleia.)

Nº 4.729/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para apurar denúncias apresentadas

contra o BDMG, sobre a prática, que mencinona, de demissões de funcionários por

essa instituição financeira.
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Nº 4.730/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Sr. Alexandre Victor de Carvalho, Desembargador do

Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pela decisão de suspender a eficácia do decreto

e da lei municipal que conferiam à Guarda Municipal de Belo Horizonte poder de

fiscalizar e multar.

Nº 4.731/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Sr. Renato Franco de Almeida, membro da

Coordenadoria de Controle de Constitucionalidade do Ministério Público Estadual,

pela agilidade da ação junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais contra o ato

inconstitucional da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte que conferiu à Guarda

Municipal poder de fiscalizar e multar.

Nº 4.732/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Alberto Deodato Maia Barreto Neto, Desembargador do

Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em razão de sua eleição para integrar a Corte

Superior desse Tribunal.

Nº 4.733/2009, da Comissão de Justiça, em que solicita seja encaminhado ao

Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região pedido de providências para a

instalação de mais uma vara federal em Pouso Alegre. (- Distribuídos à Comissão de

Administração Pública.)

Nº 4.734/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de informações sobre o

tratamento que vem sendo dado aos dependentes químicos custodiados pelo Estado.

(- À Mesa da Assembleia.)

Nº 4.735/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Subsecretário de Administração Prisional pedido de providências

para a construção de uma unidade prisional em Carmópolis. (- À Comissão de

Segurança Pública.)

Nº 4.736/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Secretária de Educação pedido de providências com vistas ao

treinamento e à capacitação de professores e funcionários das escolas estaduais

para solucionar conflitos internos e lidar com alunos que apresentem diagnóstico de
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hiperatividade e outras doenças relacionadas. (- À Comissão de Educação.)

Nº 4.737/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências para o reinício

das obras de construção do estabelecimento prisional do Município de Oliveira, após

a tomada de contas relativas ao convênio com a Prefeitura e o estudo ecológico do

terreno da construção, localizado em área onde existia um lixão.

Nº 4.738/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Corregedor da Polícia Civil pedido de providências com vistas à

apuração da conduta da Delegada Cláudia Edna Calhau, Coordenadora do Núcleo de

Gestão Prisional, que, durante visita dessa Comissão à cadeia de pública de Oliveira,

relaxou a prisão, determinada pelo Deputado Durval Ângelo, do agente policial Daniel

Gaipo e impossibilitou o trabalho dessa Comissão ao ordenar a remoção do menor

B.F.S., de 17 anos, da unidade prisional. (- Distribuídos à Comissão de Segurança

Pública.)

Nº 4.739/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Procurador-Geral de Justiça pedido de envio a esta Casa de cópia

dos relatórios de visitas realizadas pelo Ministério Público à cadeia pública de

Oliveira. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 4.740/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Chefe da Polícia Civil pedido de providências com vistas à

designação de servidores em número suficiente para completar o quadro de pessoal

da Delegacia de Polícia Civil do Município de Carmópolis.

Nº 4.741/2009, do Deputado Sávio Souza Cruz, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Sra. Cláudia Edna Calhau, Coordenadora do Núcleo de

Gestão Prisional da Polícia Civil em Oliveira, e ao policial civil Daniel Gaipo, pela

resistência ao abuso de poder demonstrada em incidente ocorrido no dia 28/9/2009,

nesse Município. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Da Comissão de Direitos Humanos em que solicita seja encaminhado ao

Procurador-Geral desta Casa pedido de providências relativas à conduta da Delegada

Cláudia Edna Calhau, Coordenadora do Núcleo de Gestão Prisional da Polícia Civil,

que tentou impedir, juntamente com o policial civil Daniel Gaipo, a entrada dessa
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Comissão na cadeia pública do Município de Oliveira e relaxou a prisão desse

policial, bem como seja encaminhado ofício à Secretaria de Defesa Social informando

as competências da ALMG e de suas comissões e relatando os fatos ocorridos no

referido estabelecimento prisional.

Da Comissão de Direitos Humanos em que solicita seja encaminhado ao

Procurador-Geral desta Casa pedido de providências relativas à conduta do policial

civil Daniel Gaipo, que tentou impedir a entrada dessa Comissão na cadeia pública de

Oliveira, em 28/9/2009, gerando tumulto, que resultou em dano a equipamento

fotográfico da ALMG. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados Eros Biondini e

Gilberto Abramo, Padre João e Carlin Moura, cujo teor é o publicado nesta edição.

Interrupção dos Trabalhos Ordinários

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

Interno, interrompe os trabalhos ordinários para debater o Estatuto Nacional da

Juventude.

- A ata desse evento será publicada em outra edição.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente (Deputado Weliton Prado) - Estão reabertos os nossos trabalhos

ordinários.

Encerramento

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

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

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

convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 24/9/2009

Às 14h34min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Duarte Bechir,

Padre João e Ademir Lucas (substituindo o Deputado João Leite, por indicação da

Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental,
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o Presidente, Deputado Duarte Bechir, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Padre João, dispensa a leitura da ata da

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a tratar de

assuntos de interesse da Comissão e a discutir e votar proposições da Comissão.

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 (2) em que solicita

reuniões de audiência pública conjunta com a Comissão de Assuntos Municipais e

Regionalização, para discutir a situação de regularização cadastral do Bairro

Liberdade II - Contagem, que até a presente data não conta com qualquer serviço de

infraestrutura básica, em virtude de loteamento irregular que ora se encontra “sub

judice”, e com a Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, para discutir o

processo de desapropriação de terras da Itapeva Florestal Ltda, em favor das famílias

acampadas no local; e Duarte Bechir em que solicita seja encaminhado ao Prefeito

Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para manter a feira de

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

Sala das Comissões, 1º de outubro de 2009.

André Quintão, Presidente - Eros Biondini.

ATA DA 28ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

29/9/2009

Às 9h9min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Fahim Sawan e Vanderlei Miranda, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, 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 obter esclarecimentos, em audiência pública, sobre violação de
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direitos humanos que teria ocorrido no dia 18/9/2009, na Escola Estadual Anita Brina

Brandão, nesta Capital. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os

Srs. Carlos Frederico Braga da Silva, Juiz Auxiliar de Direito; Lailson Braga Baeta

Neves, Juiz de Direito da Comarca de Montes Claros; Celso Pena Fernandes Júnior,

Promotor de Justiça da Infância e da Juventude; o Maj. PM André Luiz, Comandante

da 16ª Companhia do 13º Batalhão da PMMG, representando o Cel. PM Cézar

Romero Machado Santos, Corregedor da Polícia Militar; os Srs. Caio Villaça Gomes,

Assessor Jurídico da Ouvidoria de Polícia, representando o Sr. Paulo Alkmin, titular

desse órgão; e Eduardo Henrique de Sá, pai do estudante cujos direitos teriam sido

desrespeitados; e as Sras. Patrícia Baeta Neves de Sá, mãe do referido estudante;

Maria do Rosário Gomes Pereira e Kátia Diniz Dias de Oliveira Campos,

respectivamente, Diretora e Professora da Escola Estadual Anita Brina Brandão;

Gláucia Valéria Marques e Leila Maria Faria Fontes, Vice-Diretoras da mesma Escola;

Camila Campos, Assessora da Ouvidoria Educacional do Estado, representando a

Sra. Maria Auxiliadora Campos Araújo Machado, titular desse órgão; e Terezinha

Barbosa da Cunha, psicóloga do referido estudante, que são convidados a tomar

assento à mesa. O Presidente, na condição de autor do requerimento que deu origem

ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos

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

discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência retoma os

trabalhos ordinários da reunião. 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 (13), em que solicita seja encaminhado ao Procurador-Geral de Justiça pedido

de providências para a apuração de denúncia segundo a qual o Prefeito Municipal de

Oliveira teria feito apologia do crime em declarações à Rádio Sociedade Oliveira, bem

como teria proferido ofensas racistas contra o Sr. Geraldo Bispo em declarações a

jornal local, e para o ajuizamento da ação judicial cabível; seja encaminhado ao

Procurador-Geral de Justiça pedido de providências com vistas à abertura de

investigação sobre suposto policial civil de prenome Rodrigo, que atua na Delegacia

de Polícia Civil de Oliveira e contra o qual foi apresentada denúncia de prática dos
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crimes de tortura de presos, usurpação de cargo e porte ilegal de armas, entre outros;

seja encaminhado ao Chefe da Polícia Civil pedido de providências para que sejam

designados servidores para completar o quadro de pessoal da Delegacia de Polícia

Civil de Carmópolis de Minas; seja encaminhado ao Subsecretário de Administração

Prisional pedido de providências com vistas à construção de uma unidade prisional

em Carmópolis de Minas; seja encaminhado ao Secretário de Saúde de Oliveira

pedido de cópia dos registros dos 150 atendimentos prestados pelo médico Gustavo

Mendes aos presos vítimas de violência na cadeia local; seja encaminhado ao

Corregedor da Polícia Civil pedido de providências para que se realize apuração

relativa à conduta da Sra. Cláudia Edna Calhau, Delegada e Coordenadora do Núcleo

de Gestão Prisional da Polícia Civil, que, em visita da Comissão à cadeia pública de

Oliveira, relaxou a prisão de agente policial que recebera voz de prisão do Deputado

Durval Ângelo e determinou a remoção de menor apreendido nessa unidade prisional;

seja encaminhado ao Ouvidor e ao Corregedor da Polícia Civil pedido de providências

com vistas à apuração de denúncias contra os Srs. Isaías Conforte, Delegado da

Delegacia de Polícia Civil de Oliveira, e Daniel Gaipo, agente policial lotado no

mesmo órgão; seja encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de

providências para a retomada da construção do estabelecimento prisional de Oliveira,

após a tomada de contas relativa a convênio com a Prefeitura e após estudo

ecológico do terreno; seja encaminhado à Procuradoria-Geral desta Casa pedido de

providências em relação à conduta do Sr. Daniel Gaipo, agente policial, que tentou

impedir a entrada da Comissão na cadeia pública de Oliveira, em 28/9/2009, gerando

tumulto que resultou em dano a equipamento fotográfico da ALMG; seja encaminhado

à Procuradoria-Geral desta Casa pedido de providências em relação à conduta da

Sra. Cláudia Edna Calhau, Delegada e Coordenadora do Núcleo de Gestão Prisional

da Polícia Civil, que tentou impedir, juntamente com o Sr. Daniel Gaipo, agente

policial, a entrada da Comissão na cadeia pública de Oliveira e relaxou a prisão desse

policial, enviando-se ainda ofício ao Secretário de Defesa Social informando as

competências da ALMG e de suas comissões e relatando os fatos ocorridos na visita

da Comissão a essa unidade prisional; seja encaminhado ao Procurador-Geral de

Justiça pedido de cópia dos relatórios referentes a visitas do Ministério Público à
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cadeia pública de Oliveira; seja encaminhado ao Comandante-Geral e ao Corregedor

da PMMG pedido de providências para que se apure denúncia apresentada pela Sra.

Patrícia Baeta Neves de Sá e se reavaliem, em reunião com representantes da

Secretaria de Educação, os procedimentos da Patrulha Escolar da PMMG; e seja

encaminhado ao Promotor de Justiça da Infância e da Juventude o novo regulamento

da Patrulha Escolar da PMMG, a ser elaborado em reunião conjunta dessa

corporação e da Secretaria de Educação; e Vanderlei Miranda, em que solicita seja

encaminhado à Secretária de Educação pedido de providências com vistas à

capacitação e treinamento de professores e funcionários de escolas estaduais para

resolver conflitos internos e lidar com alunos que apresentem diagnóstico de

hiperatividade e doenças relacionadas. 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, 30 de setembro de 2009.

Durval Ângelo, Presidente - Fahim Sawan - Vanderlei Miranda.

ATA DA 2ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 30/9/2009

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Fahim Sawan 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 eleger o Vice-Presidente. A seguir, a Presidência determina a

distribuição das cédulas de votação devidamente rubricadas e convida o Deputado

Vanderlei Miranda a atuar como escrutinador. Feita a votação e a contagem dos

votos, o escrutinador anuncia que foram registradas três cédulas de votação, e que o

Deputado Fahim Sawan obteve 3 votos. O Presidente faz a proclamação do eleito,

declara empossado como Vice-Presidente o Deputado Fahim Sawan, o qual

agradece a escolha de seu nome. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
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agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

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

Sala das Comissões, 1º de outubro de 2009.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 30/9/2009

Às 10h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, 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 que está aberto, até o dia 7/10/2009, o prazo

para recebimento de emendas ao Projeto nº 3.742/2009. O Presidente acusa o

recebimento do Projeto de Lei nº 3.439/2009, no 1º turno, para o qual avocou para si

a relatoria. 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 3.466/2009 (relator:

Deputado Inácio Franco) e 3.439/2009 (relator: Deputado Lafayette de Andrada, em

virtude de redistribuição) na forma dos Substitutivos nºs 1, da Comissão de

Constituição e Justiça. Os Projetos de Lei nºs 3.238 e 3.255/2009 são retirados da

pauta 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

extraordinária, amanhã, às 14 horas, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 1º de outubro de 2009.

Zé Maia, Presidente - Cecília Ferramenta - Domingos Sávio - Tiago Ulisses.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO OFÍCIO DO TRIBUNAL DE CONTAS Nº

25/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Presidente do Tribunal de Contas do Estado, o Ofício nº 25/2009

encaminha a prestação de contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

relativa ao exercício de 2008, conforme dispõe o § 5º do art. 76 da Constituição do

Estado.

Publicado o ofício e as essencialidades da proposição no "Diário do Legislativo" de

4/4/2009 e de 18/8/2009, respectivamente, o processo ficou em poder da Mesa, por

dez dias, para os fins do art. 217 do Regimento Interno.

Decorrido o prazo acima, a proposição foi encaminhada a esta Comissão, para

receber parecer, nos termos do art. 218 do Regimento Interno.

Fundamentação

O ofício em epígrafe remete a esta Casa as contas do Tribunal de Contas do

Estado Minas Gerais - TCEMG - relativas ao exercício de 2008, em atendimento ao

disposto no art. 76, §§ 4º e 5º, da Constituição Estadual. De acordo com a Lei

Complementar nº 102, de 17/1/2008 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas -, a

fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Tribunal

de Contas será exercida pela Assembleia Legislativa, sendo competência privativa do

Tribunal apresentar sua prestação de contas anual a esta Casa, acompanhada do

relatório de controle interno.

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais é órgão auxiliar da Assembleia

Legislativa na sua atividade de controle externo dos atos das unidades

administrativas dos Poderes do Estado e das entidades da administração indireta, em

conformidade com os arts. 73, § 1º, II, e 76, “caput”, da Constituição do Estado. Nas

suas atribuições constitucionais, além do controle da legalidade e da regularidade

contábil da execução orçamentária, financeira e patrimonial do Estado, a Corte de

Contas apresenta-se como importante parceiro desta Casa Legislativa no

acompanhamento da execução e da avaliação das políticas públicas no tocante à
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eficiência, à eficácia e à efetividade das ações de governo.

No final do exercício de 2008, o TCEMG contava 1.503 servidores, sendo 89 de

recrutamento amplo e 1.414 servidores efetivos. Destes, 19 ocupam cargos de

direção superior (incluídos os Conselheiros e Auditores), 87 ocupam cargos de

assessoramento e de chefia, e 1.308 são Técnicos de Contas e Oficiais de Apoio.

A prestação de contas do Tribunal obedece ao padrão determinado por sua

Instrução Normativa nº 17/2008, que estabelece normas sobre composição e

apresentação das prestações de contas de exercício financeiro dos administradores e

dos gestores dos órgãos da administração direta estadual. Os demonstrativos e

relatórios constantes no processo são o resultado do trabalho elaborado por uma

comissão técnica de servidores daquela Corte, especificamente designada pela

Portaria da Presidência nº 3/2009.

Para o desempenho de suas atividades em 2008, o Tribunal de Contas teve uma

despesa autorizada de R$296,9 milhões. Desse total, R$287,1 milhões foram

realizados no período, o que representa um aumento de 10,7% em relação aos

gastos de 2007. Analisando a composição das despesas, vemos que R$253,6

milhões (88%) foram destinados a gastos com pessoal, R$30,8 milhões (11%) para

outros custeios e R$2,7 milhões (1%) para investimentos.

De acordo com o Relatório sobre os atos de gestão, que acompanha a prestação

de contas, durante o ano de 2008 foi autorizada a abertura de crédito suplementar no

valor de R$5,3 milhões para atender a outras Despesas Correntes e Investimentos,

utilizando-se recursos provenientes de convênio celebrado entre a União e o Tribunal

de Contas do Estado de Minas Gerais, para implementação do Programa de

Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados, Distrito Federal e

Municípios Brasileiros - Promoex -, bem como do excesso de arrecadação previsto

para o exercício de 2008.

Analisando os gastos com pessoal, vemos que R$76,8 milhões (28,5%) são

referentes a gastos com pessoal inativo e pensionistas, enquanto R$176,8 milhões

dizem respeito a gastos com vencimentos e outras despesas variáveis de pessoal

ativo. A exemplo das prestações de contas relativas a exercícios anteriores, para fins

de apuração do limite estabelecido nos arts. 18 a 20 da Lei Complementar Federal nº
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101, de 2001, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF -, verificou-se

que o demonstrativo da despesa com pessoal do Tribunal de Contas adotou os

critérios da Instrução Normativa nº 5/2001, que exclui as despesas com inativos do

cômputo das despesas com pessoal. A questão do limite está regulada no art. 169 da

Constituição da República, o qual determina que "a despesa com pessoal ativo e

inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá

exceder os limites estabelecidos em lei complementar". Assim, a LRF, na qualidade

de instrumento integrador que detalha a aplicabilidade da norma constitucional,

considera como despesas com pessoal todas as parcelas remuneratórias com

pessoal ativo, pessoal inativo e pensionistas. Cabe salientar que a referida instrução

está em desacordo com a Portaria nº 470, de 31/8/2004, da Secretaria do Tesouro

Nacional, que contém instruções para a elaboração do Relatório de Gestão Fiscal,

inclusive o demonstrativo das despesas com pessoal, aplicável à União, aos Estados

e ao Distrito Federal. Com isso, o gasto evidenciado foi de R$165,2 milhões, que

representou 0,5649% da Receita Corrente Líquida do Estado, abaixo dos limites

estabelecidos (limite máximo: 0,7728% e limite prudencial: 0,7342%).

Pela ótica das atividades desenvolvidas, aquela Corte esclarece que, no exercício

de 2008, foram realizadas 977 auditorias e inspeções nos entes jurisdicionados.

Desse total, 811 foram inspeções ordinárias municipais, cujo escopo compreendeu a

análise das disponibilidades financeiras, das aplicações de recursos nas ações e nos

serviços públicos de saúde e na manutenção e no desenvolvimento do ensino,

inclusive Fundeb, bem como os controles internos das áreas objetos de inspeções.

Realizou, ainda, 70 inspeções extraordinárias, determinadas pelo Pleno, pelas

Câmaras e pelo Presidente, que objetivaram a apuração de fatos decorrentes de

denúncias e representações.

Assim, entendemos que as contas do Tribunal de Contas estão em condições de

merecer aprovação pela Assembleia Legislativa, uma vez que os recursos financeiros

postos à disposição do Tribunal foram devidamente registrados, que os saldos

bancários conciliados refletem a posição do balancete de encerramento e que os

demonstrativos enviados retratam a execução orçamentária.

Conclusão
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação das contas do Tribunal de Contas

do Estado referentes ao exercício de 2008, por meio do projeto de resolução a seguir

apresentado.

Sala das Comissões, 1º de outubro de 2009.

Zé Maia, Presidente e relator - Cecília Ferramenta - Domingos Sávio - Tiago

Ulisses.

PROJETO DE RESOLUÇÃO

Aprova as contas do Tribunal de Contas do Estado referentes ao exercício de 2008.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Ficam aprovadas, nos termos do disposto no art. 62, XXII, da Constituição

do Estado, as contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais referentes ao

exercício de 2008.

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

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 3.487/ 2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em epígrafe visa alterar a redação

do parágrafo único do art. 1° da Lei n° 14.065, de 22/11/2001, que autoriza o Poder

Executivo a doar imóvel ao Município de Santo Antônio do Monte.

A proposição foi aprovada no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1 e agora retorna

a este órgão colegiado, a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o

art. 189, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Em obediência ao § 1º do referido art. 189, transcrevemos no final deste parecer a

redação do vencido, que o integra.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.487/2009 concede ao donatário do imóvel de que trata a Lei

nº 14.065, de 22/11/2001, 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; além de assegurar a

doação de uma área de 1.000m² ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS -

para a instalação de sua agência.
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No art. 2º, o projeto prevê a reversão do imóvel doado ao patrimônio do Estado, se,

findo o prazo estabelecido, não tiverem sido cumpridas as destinações previstas; e no

art. 3º revoga o art. 2º da Lei nº 14.065, de 2001.

Cabe ressaltar que a alteração proposta pelo projeto de lei em análise está de

acordo com os preceitos legais que tratam da transferência de domínio de patrimônio

público, uma vez que atende às exigências do art. 18 da Constituição do Estado; do

art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas para licitações e

contratos da administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de

1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos

orçamentos e dos balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito

Federal. Ademais, transformado em lei, não representará despesas para o erário e

não acarretará repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.487/2009, no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 1º de outubro de 2009.

Antônio Júlio, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Cecília Ferramenta - Zé

Maia - Tiago Ulisses.

PROJETO DE LEI Nº 3.487/2009

(Redação do Vencido)

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.

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.
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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.

PARECER SOBRE A EMENDA Nº 1 AO SUBSTITUTIVO Nº 1, APRESENTADA EM

1º TURNO AO 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” de 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

seguida, foi a proposição encaminhada à Comissão de Minas e Energia, que perdeu

prazo para emissão de seu parecer.

Esta Comissão opinou pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1,

apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça

Incluído na ordem do dia em Plenário, o projeto recebeu, na fase de discussão, a

Emenda nº 1 ao Substitutivo nº 1, que vem a esta Comissão para receber parecer,

nos termos do § 2º do art. 188 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 preservação do meio ambiente no

que se refere à gestão das águas, especialmente na capacitação e no

desenvolvimento de recursos humanos, promoção de ações educativas, construção

de banco de dados e prestação de serviços de interesse público. O Substitutivo nº 1,

apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, aperfeiçoou a técnica

legislativa do projeto, além de adequar questões de jurisdição, competências,
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recursos mínimos para manutenção, sucessão em direitos e obrigações contraídos

pelo centro de pesquisa, entre outras, sem, contudo, descaracterizar suas ideias

centrais.

A Emenda nº 1, apresentada em Plenário, visa à inclusão das águas minerais e

potáveis de mesa como objetos de estudo e área de atuação da Fundação Hidroex.

Isso porque o Código de Águas Minerais, de 1945, ao definir as águas minerais e as

águas potáveis de mesa, caracterizou-as como recursos minerais. Assim, apesar de

serem águas subterrâneas, o que inicialmente já as incluiria no âmbito das atividades

da Fundação Hidroex, poder-se-ia entender que elas estariam excluídas de sua

esfera de atuação, considerando que não se trata propriamente de recursos hídricos.

Dessa forma, cabe incluir expressamente nas competências da Fundação, no que

toca especificamente ao processo de criação e orientação de órgãos e entidades

legalmente constituídos para atuar na área das águas superficiais e subterrâneas, as

águas minerais e as potáveis de mesa. Na mesma linha, visando a uma gestão

integrada e mais eficaz desses recursos, faz-se necessário acrescentar referência

expressa à possibilidade de atuação da Fundação no estudo e capacitação de

recursos humanos para atuarem nas áreas específicas de recursos hídricos e águas

minerais e potáveis de mesa.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Emenda nº 1 ao Substitutivo nº 1,

apresentada em Plenário, ao Projeto de Lei n° 3.255 /2009.

Sala das Comissões, 1º de outubro de 2009.

Zé Maia, Presidente e relator - Antônio Júlio - Lafayette de Andrada - Tiago Ulisses.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 1º/10/2009, as seguintes comunicações:

Do Deputado Eros Biondini, notificando sua filiação ao PTB a partir de 28/9/2009. (-

Ciente. Publique-se.)

Dos Deputados Gilberto Abramo, Padre João e Carlin Moura, notificando a

formação de bloco parlamentar constituído pelos seguintes partidos: PMDB, PT e

PCdoB. (- Ciente. Publique-se.)



____________________________________________________________________________
332

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a "d", do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de aplauso ao Governador do Estado pelo recebimento do título de Cidadão

Honorário do Estado da Bahia (Requerimento nº 4.553/2009, do Deputado Ademir

Lucas);

de congratulações com o Sr. Márcio Augusto Vasconcelos Nunes por sua posse

como Presidente da Gasmig (Requerimento nº 4.568/2009, do Deputado Duarte

Bechir);

de congratulações com o Sr. Ricardo Augusto Simões Campos por sua posse como

Presidente da Copasa-MG (Requerimento nº 4.569/2009, do Deputado Duarte

Bechir);

de congratulações com o Sindicato dos Servidores da Justiça de 1ª Instância de

Minas Gerais - Serjusmig - pela realização da 1ª Caminhada Serjusmig pela Saúde

(Requerimento nº 4.590/2009, do Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com a Associação Central dos Fruticultores do Norte de Minas -

Abanorte - pela produção e disseminação de banana-prata anã (Requerimento nº

4.637/2009, da Comissão de Política Agropecuária);

de congratulações com a comunidade de Esmeraldas pelos 108 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 4.649/2009, da Comissão de

Assuntos Municipais).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 6 DE OUTUBRO DE 2009

ATAS

ATA DA 71ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 29/9/2009

Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Doutor Viana

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

Fase: Inexistência de quórum para votação - 2ª Fase: Discussão e Votação de

Proposições: Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei nº 19.230;

discurso do Deputado Antônio Júlio; votação secreta do veto ao art. 57; manutenção -

Inexistência de quórum para votação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

3.351/2009; discurso do Deputado Antônio Júlio; encerramento da discussão -

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.352/2009; discurso do Deputado

Dalmo Ribeiro Silva; encerramento da discussão - Discussão, em 2º turno, do Projeto

de Lei nº 3.441/2009; encerramento da discussão - Discussão, em 2º turno, do

Projeto de Lei nº 3.442/2009; encerramento da discussão - Inexistência de quórum

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 - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas -

Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio

Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz -

Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira -

Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves -

Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Doutor Rinaldo - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir -

Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira -

Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa -

João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Luiz Humberto

Carneiro - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo

Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ronaldo Magalhães - Ruy Muniz - Sávio
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Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi -

Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 20h13min, 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, de

requerimentos e de indicações.

A Presidência verifica, de plano, que não há quórum para votação, mas que 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 já se configurou o quórum

para votação. Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei nº

19.230, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o

exercício financeiro de 2010 e dá outras providências. A Comissão Especial opina

pela manutenção do veto. A Presidência vai submeter a matéria à 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
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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 os seus lugares. Com a palavra, para encaminhar a

votação, o Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Veto Parcial à

Proposição de Lei nº 19.230, do Governador, traz-nos uma preocupação muito

grande, justamente em função das diretrizes da elaboração da Lei Orçamentária.

Hoje, nossa região do Oeste de Minas foi surpreendida pela irresponsabilidade do

DER, que está fazendo uma bela obra, uma estrada do ProMG, e interditou uma

ponte que acabou com o tráfego da região que liga Pará de Minas, São José da

Varginha, Maravilhas, Papagaios e Fortuna de Minas a Sete Lagoas e vice-versa.

Isso aconteceu e, tenho dito várias vezes, com algumas atitudes equivocadas desse

governo. Foram lá na sexta-feira e interditaram a ponte. À noite, foram lá vários

moradores e pessoas que utilizam a estrada e desobstruíram a ponte. Hoje, por

ordem de um funcionário do DER, foram lá e retiraram o tampão da ponte. Há cinco

anos, estamos brigando e avisando ao governo que ela iria cair e, assim, interditaria a

estrada.

Todavia o mais grave, Deputado Getúlio Neiva, é a irresponsabilidade das pessoas

que não vão lá sequer avisar aos Prefeitos. Com essa estrada toda pavimentada, a

questão geográfica da nossa região mudou. Então, hoje toda a movimentação das

cidades de Papagaios, Maravilhas e Pequi vai para Sete Lagoas. Ou seja, os doentes

são encaminhados para os hospitais de Sete Lagoas. Agora, terão de dar uma volta,

isto é, terão de vir a Belo Horizonte para chegarem a Sete Lagoas ou terão de dar

uma volta de 13km em uma estrada por onde não passa sequer carro de boi.

Ao votarmos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, geralmente nos preocupamos com

isso. Todavia, não há preocupação do próprio órgão do governo nem dos que militam

na área de transporte em Minas Gerais. Por isso, nota-se essa irresponsabilidade

com a questão das pontes em nosso Estado. Penso que essa situação causará

revoltas. Tenho certeza de que a população da região vai fazer o que fez na sexta-
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feira. Estou denunciando isso várias vezes. O povo não aguenta mais o descaso

desse governo! Consideram apenas o interesse de um técnico que diz: “a ponte está

perigosa, vai cair”. Há cinco anos, estou falando e encaminhado documentos ao DER.

Agora, de uma hora para outra, vão lá e interditam a ponte, sob a alegação de que

ela só suporta 24t, mas têm passado por lá 70t. Ora, se isso está acontecendo, o

governo teria de enviar fiscalização ao local, já que há tantos fiscais do DER

ganhando dinheiro à toa, trabalhando com carro de São Paulo, por exemplo. Sr.

Presidente, aproveito a oportunidade para dizer que fizemos um requerimento ao

DER solicitando informações sobre os contratos feitos com as Vans com placas de

São Paulo para fiscalização do transporte em Minas Gerais, mas, até agora, não

recebemos resposta. O que aconteceu em nossa região é motivo de revolta. Mais

uma!

O governo vai lá e manda arrumar toda a estrada, que, aliás, está fantástica. Trata-

se de um trabalho muito bom do governo. No entanto, a ponte é interditada. É a tal da

burocracia. Como vimos, ontem, na televisão, Deputado Rêmolo Aloise, no Rio de

Janeiro, interditaram 1km de uma importante rodovia - não sei se ela se liga à Fernão

Dias - porque descobriram lá uma perereca. É o mesmo caso que o Lula contou. Ou

seja, descobriram uma perereca, e os ambientalistas argumentaram que a estrada

tinha de parar, pois era preciso esperar a perereca procriar para dar continuação à

obra.

Liguei para o DER e me disseram que não podem fazer o desvio, porque há lá uma

árvore de mata atlântica. Um pau de árvore, uma árvore é mais importante hoje que o

cidadão. Até quando aguentaremos isso, Deputado Paulo Guedes? Até quando

aguentaremos estes ambientalistas xiitas, que ficam aqui, nos gabinetes, tomando o

dinheiro dos outros, ganhando dinheiro com a questão ambiental e prejudicando toda

a população do Estado? Já não basta só prejudicarem o produtor rural? As pessoas

que precisam da estrada não podem mais utilizá-la porque dependem de

licenciamento para fazer desvio, que não será concedido porque há uma arvorezinha

no caminho. Conheço a área; passei por ela neste fim de semana a fim de verificar o

que estava acontecendo. Hoje fomos surpreendidos. A população lá esteve e

desobstruiu a estrada. Em seguida, o governo mandou, numa atitude autoritária, que
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se tirasse o tampão, o que sobrou lá. Ficamos sem estrada. Chego à conclusão de

que o ProMG e tudo o que está sendo feito é de faz de conta. Há alguns interesses,

mas, quando o interesse é da coletividade, tudo fica para depois. Quando votamos a

Lei de Diretrizes Orçamentárias, temos de nos preocupar com isso. Quando o

Governador veta algum artigo dessa lei, talvez seja para impedir que nós, Deputados,

continuemos fazendo cobranças, até relativamente à questão orçamentária, que já

deve ter chegado ou está chegando agora, em setembro.

Presidente, aproveito este momento para dizer aos nossos Deputados que temos

de tomar providências. Não é possível o Estado continuar administrando da forma

como vem fazendo. Essa questão do DER tem de ser resolvida. O que vem

ocorrendo é desrespeito ao povo de Minas Gerais, do Oeste de Minas. Como pode,

de uma hora para outra, sem chuva, sem nada, ser impedida a passagem das

pessoas por uma estrada que o governo está gastando não sei quantos milhões para

arrumar? Está arrumando para quê, se não se pode usar a estrada? Não consigo

entender o que se passa nesses órgãos administrativos. Foram várias denúncias. Só

para fazer o projeto, brigamos por mais de um ano e meio. Agora farão a licitação,

para a qual serão necessários mais dois anos de briga.

Como ficará a população, Deputado Hely Tarqüínio? Como ficarão as pessoas que

necessitam ir a Sete Lagoas? Como ficarão as pessoas que precisam ir de Sete

Lagoas para Pará de Minas, para Divinópolis ou para qualquer lugar que seja? Isso é

muito grave. Interditaram a ponte sem se preocuparem com a população. O que

houve foi desrespeito para com o cidadão. Para que arrumaram a estrada? Para que

gastaram tanto dinheiro com aquela estrada se ela não pode ser usada? É necessário

andar cerca de 15km por uma estrada de chão, que ainda vão arrumar, para se ter

passagem. Estamos lá, Sr. Presidente, sem estrada.

Aproveito este momento, em que discutimos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, em

que discutimos um veto, para falar sobre nossa preocupação com o Orçamento, que

está aí. O governo tem de ser mais ágil diante de certos problemas; precisa ter mais

responsabilidade, mais compromisso com o povo de Minas Gerais. Certas coisas têm

de ser resolvidas para ontem.

A maioria das pessoas que ocupam cargos parece que nem é de Minas Gerais.
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Não conhecem a região, apenas determinam: “Interditem a ponte”. Esquecem-se de

que, por essa ponte, passam vários e vários caminhões, várias e várias pessoas, até

mesmo ambulâncias a caminho de Sete Lagoas. Como a população ficará? Não há

solução porque, onde seria o desvio, Deputado Hely Tarqüínio, existe um pau de

árvore. Não pode ser feito o desvio porque não podem cortar a árvore, que é mais

importante que a vida. Uma árvore qualquer é muito mais importante que o ser

humano. O mesmo ocorreu com uma perereca. Ontem interditaram 1km de estrada

duplicada por causa de uma perereca. Quanto custa isso ao Estado? Qual o prejuízo

disso para o povo e para o governo, para atender a meia dúzia de xiitas, que se

dizem ambientalistas? A questão ambiental em Minas Gerais não é de preservação,

mas de arrecadação, até mesmo para as ONGs, que se dizem defensoras do meio

ambiente.

Queria, Sr. Presidente, apenas para aproveitar este momento para dizer o que

aconteceu nesse fim de semana. A população lá esteve. Estou dizendo que, com

certas atitudes desse governo, em certo momento, teremos levante. O povo já não

aguenta ser destratado dessa forma pelos órgãos do governo. Fica aqui meu alerta,

meu repúdio. Mais uma vez, estou alertando os órgãos de governo. O povo já não

aguenta ser tratado da forma como está sendo. O que aconteceu nessa ponte é

desrespeito à nossa população, ao povo de Minas Gerais; é jogar dinheiro fora. Estão

arrumando a estrada, mas não há ponte para passar. Isso tem de ser resolvido. O

governo não tem de dar solução imediata, rápida, para que isso não aconteça - e até

para tirar nosso discurso. Quem quiser ir lá para ver o que está acontecendo pode ir.

Faz-se estrada bonita, bem-construída, mas não se pode passar porque um órgão do

governo que faz pontes disse que não pode fazê-la.

O Sr. Presidente - Em votação, o veto ao art. 57.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Alberto Pinto Coelho - Almir Paraca - Ana

Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio

Júlio - Arlen Santiago - Carlin Moura - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Deiró Marra -

Délio Malheiros - Delvito Alves - Doutor Viana - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elmiro

Nascimento - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Hely
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Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - José Henrique -

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

Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes -

Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ronaldo Magalhães - Ruy Muniz - Sebastião

Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Zé Maia.

O Deputado Doutor Ronaldo - Sr. Presidente, gostaria que considerasse o voto

como “sim”, porque estou sem minha senha.

O Sr. Presidente - Está computado. Votaram “sim” 46 Deputados. Votaram “não” 3

Deputados. Está, portanto, mantido, em turno único, o Veto Parcial à Proposição de

Lei nº 19.230. Oficie-se ao Governador do Estado.

A Presidência verifica, de plano, que não há quórum para votação, mas que o há

para a discussão das demais matérias constantes na pauta.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.351/2009, do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, que reconhece o relevante interesse coletivo, a importância social das

obras e a utilidade pública das unidades da Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - Apae - localizadas no Estado. A Comissão do Trabalho opina pela

aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discuti-lo, o

Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, aproveitamos este

momento para fazer uma discussão do Projeto de Lei nº 3.351, do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, que reconhece o relevante interesse coletivo, a importância social das

obras e a utilidade pública das unidades da Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - Apae -, localizadas no Estado. Acho uma proposta interessante

porque, agora, estamos tirando todas as possibilidades de atuação do parlamentar

que, às vezes, era solicitado a declarar a utilidade pública. E o Deputado fazia isso

como um gesto político interessante em defesa das Apaes do interior. Agora isso já

não precisa ser feito porque todas as Apaes são de utilidade pública.

Sr. Presidente, às vezes os projetos passam despercebidos nesta Casa, porque

ninguém quer discuti-los. Agora, qualquer entidade da Apae do Norte de Minas que

solicitar declaração de utilidade pública já será considerada de utilidade pública .

Estamos votando em bloco, sem analisar a situação de uma e de outra, o que me
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deixa um pouco preocupado. Às vezes, atiramos em nosso pé e ficamos reclamando

porque nunca analisamos as consequências das leis que votamos. Vejamos, por

exemplo, a questão ambiental. Estamos debatendo, discutindo e falando ao governo

que existem equívocos na própria legislação que aprovamos. Então, há erros de

todos os lados, mas precisamos ter a responsabilidade de ver as consequências do

que estamos votando. Acho até que deveríamos mudar essa lei de utilidade pública

porque só votamos utilidade pública, doação de imóvel. Os projetos importantes não

são discutidos, como essa discussão do projeto que levantei na parte anterior da

reunião, quando mostrei a questão de uma ponte interditada pelo DER na minha

região. O governo vai lá e manda arrumar as duas estradas que ligam Pará de Minas

a Papagaios; manda arrumar a estrada de Maravilhas a Sete Lagoas. Há cinco anos

estamos avisando que essa ponte dará problemas e o governo vai investindo numa

estrada que, num certo momento, já não poderá ser utilizada. Toda uma região está

impedida de usar uma obra que o governo está fazendo, porque parte da estrada de

Maravilhas a Sete Lagoas ainda não foi licitada. Se não pode ser utilizada, por que

gastar dinheiro com asfalto arrumando as estradas? Por que existe no DER esse

estudo que não analisa as pontes importantes a serem feitas? Está certo que as

pontes que o DER contrata custam três vezes mais. Não vou discutir porque é um

problema do DER e cada um responde pelos seus atos. Mas o que eles fizeram em

nossa região foi de uma irresponsabilidade tremenda. É uma covardia o que o DER

fez lá na sexta-feira. A população desobstruiu a ponte, e hoje eles foram lá e

acabaram com a ponte que ainda poderia ter tráfego de carros pequenos. Mas

acharam melhor fazer esse ato. O governo tem de tomar providências. O DER tem de

dar resposta. Há cerca de dois meses, avisei ao Secretário o que ocorreria; o

problema das duas pontes na região tinha de ser resolvido. A florestal, na estrada de

Pará de Minas, está servindo como desvio, durante a reforma e a duplicação da BR-

262. A estrada foi arrumada pelo governo, mas há passagem apenas para um carro,

com risco tremendo para os usuários daquela ponte. Tenho dito e volto a repetir.

Apenas repetirei o que já disse uma vez. O povo está começando a se organizar

para fazer levante contra certas atitudes do governo. Em relação à questão

ambiental, podem esperar, pois, a qualquer hora, algo explodirá. O povo já não
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aguenta ser tratado dessa forma. O povo não aguenta o governo fazer confisco de

20% da sua propriedade e ainda ser obrigado a pagar a despesa desse confisco. O

povo está amuado, acuado, como gato; mas, uma hora, pulará na goela de alguém.

O Deputado Ruy Muniz (em aparte) - Agradeço a V. Exa. o aparte. Quero apenas

registrar e lamentar a morte prematura do Prefeito Devany Murta, de Rubelita, Norte

de Minas. Presto nossas condolências à sua família e a todos os moradores do

Município. Era pessoa muito entusiasmada, que tinha assumido e reestruturado a

Prefeitura. Tinha muitos planos, mas, infelizmente, ontem, sofreu enfarto fulminante e

faleceu. Estivemos em seu velório, levando nossa solidariedade à família e a todos os

moradores de Rubelita. Desejamos que o novo Prefeito faça boa gestão, assumindo

todos os planos do Devany. Obrigado, Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Também lamentamos o falecimento do Prefeito de

Rubelita.

O Deputado Duarte Bechir (em aparte)* - Deputado Antônio Júlio, gostaria de

registrar que ontem comemoramos os 130 anos de emancipação político-

administrativa da minha cidade, Campo Belo. Queria parabenizar não apenas nossos

munícipes, mas, de forma direta, nosso Prefeito, Romeu Tarcísio Cambraia, e toda a

sua administração, desejando êxito ao seu trabalho, para que Campo Belo continue a

trilhar os passos do progresso, proporcionando à nossa gente melhores dias e, como

sempre tem acontecido, a presença do Governador do Estado, com obras na cidade

e região. Agradeço ainda ao Governador Aécio Neves os feitos em Campo Belo,

especialmente na área da saúde. Em breve, estará disponível o tratamento com

hemodiálise para Campo Belo e cidades vizinhas. Deputado Antônio Júlio, agradeço

a V. Exa. o aparte e, mais uma vez, manifesto meus votos de parabéns à

administração de Campo Belo, a toda a nossa cidade. Obrigado.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte)* - Deputado Antônio Júlio, concordo com V.

Exa. Temos de ter certo cuidado, ao aprovarmos projetos que chegam a esta Casa.

Muita coisa não se discute ou passa despercebida. A cada dia, esta Casa perde sua

importância; vão tirando as atribuições do Parlamento. Quero me solidarizar com sua

preocupação e falar, como V. Exa. tem falado, sobre as irresponsabilidades de alguns

órgãos do Estado, como, no caso da ponte, o DER. Temos visto isso no Norte de
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Minas, no dia a dia. É gritante! Como denuncio há mais de dois anos, instalou-se ali a

indústria da multa.

Deputado Antônio Júlio, além do IEF e de tantos outros órgãos, em nossa região, o

Governador baixou um decreto inconstitucional, que proíbe a circulação de taxistas

no Norte de Minas, e lá apenas duas ou três empresas de ônibus vão até algumas

cidades uma vez por dia - e em algumas cidades a empresa não vai todo dia. Diante

dessa situação, será que a população não tem direito de pegar um taxi para socorrer

alguém que esteja com algum problema ou doença e ir a Montes Claros ou a outra

cidade da região? O DER deveria cuidar da recuperação das estradas, dos buracos

das rodovias e da segurança, porque no Norte de Minas é comum circularem nas

estradas cavalos, éguas, jegues, bois e bodes. É impressionante a quantidade de

animais nas rodovias estaduais, sem nenhuma fiscalização do DER. Vemos o tempo

todo pessoas atropelando as éguas, os burros, as vacas, além de muitos acidentes

graves com várias vítimas em nossa região, e o DER não toma nenhuma providência;

porém, não podemos deixar de salientar que o DER tem um aparato invejável de

fiscalização e de aplicação de multas nos arredores de Montes Claros. Ele cerca

pelos quatro cantos a cidade de Montes Claros, seu destino principal. Cerca Janaúba,

Salinas, Januária, Bocaiúva e Pirapora. Dessa forma, ninguém pode andar mais. Tem

taxista que já recebeu 50 multas. Isso é um absurdo.

Sempre denunciamos aqui a questão da indústria da multa e do exagero que se

cometeu no Jaíba, onde o governo gastou R$1.300.000.000,00 para implantar um

projeto e, depois, vendeu as terras a preço de ouro, a mais de R$5.000,00 o hectare.

As pessoas adquiriram essas terras com intuito de investir e de gerar oportunidades

para aquela região, mas, de repente, sentem-se lesadas, enganadas duplamente:

primeiro, porque pagaram muito caro pelas terras; segundo, porque não conseguem

licenciamento ambiental; e terceiro, pelas multas abusivas que o IEF vem aplicando

no Jaíba.

Depois de denunciarmos por diversas vezes, após dois anos, o Governador, na

semana passada, baixou um decreto que só fala do Jaíba; porém ele fez isso depois

que já tínhamos votado o Código Florestal, em que a Bancada do PT fez uma

emenda que diz que o Jaíba e os assentamentos de reforma agrária são de interesse



____________________________________________________________________________
343

social. Ou seja, o decreto dele é inócuo, pois fala do que já votamos nesta Casa. No

entanto, o que mais me assustou, Deputado Antônio Júlio, foi o aparato de

publicidade. O Governador colocou anúncio em todas as televisões e rádios do Norte

de Minas, em cada intervalo da programação, com propaganda do governo dizendo

que, definitivamente, se resolveu o problema do Jaíba. A propaganda era

massacrante. No entanto, não é com propaganda que o governo vai calar aquela

região, mas sim com atitude. Como V. Exa. mesmo disse nesta Casa, o problema do

Governador Aécio Neves é o puxa-saquismo das pessoas que o rodeiam e não

deixam as coisas chegarem até ele. Às vezes, denunciamos aqui, mas chega de

outra forma para o Governador. Parece que existe uma parede, uma rede, um filtro

que faz com que as coisas cheguem ao Governador de forma bem diferente do que

está realmente acontecendo na base. É o puxa-saquismo que está atrapalhando o

andamento das coisas. Assim, o decreto não resolve o problema, é apenas um

paliativo. Os problemas do Jaíba continuam graves, não só lá, que é apenas um

pedaço do Norte de Minas, mas no Estado inteiro. Sexta-feira, fui ao assentamento

Chico Mendes, em Arinos. Chegando lá, fui surpreendido: mais de 50 assentados

foram multados pelo IEF.

Algumas multas foram de R$30.000,00, muito mais altas que o valor do lote. Estão

pegando todo o mundo, virou farra da indústria da multa, da perseguição. Quero,

então, parabenizá-lo por levantar temas importantes aqui. Continuaremos firmes

nessa defesa, solicitando aos Deputados que assinem a CPI, a fim de fiscalizarmos e

acabarmos com essa farra. Não entendo por que o governo tem tanto medo dessa

CPI, pois, a meu ver, ela o ajudará e esclarecerá muitos fatos. O governo não quer

deixá-la andar e está pressionando os Deputados para retirarem sua assinatura.

Faço, então, convocação aos colegas, a fim de que assinem a CPI, principalmente

aqueles representantes de regiões em que os problemas são maiores: o Noroeste, o

Norte de Minas, o Vale do Jequitinhonha, pois veem, no dia a dia, o sofrimento das

pessoas, o confisco das propriedades da região. Parabenizo-o, mais uma vez, por

levantar tema tão importante nesta Casa.

O Deputado Antônio Júlio - Obrigado, Deputado Paulo Guedes. Estou levantando

várias questões para aproveitar nosso tempo, até porque, à noite, algumas pessoas
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ficam brincando com a televisão e ouvirão o que estamos falando. A partir de

amanhã, ninguém saberá de mais nada, pois virá a censura, a mordaça. Deputado

Paulo Guedes, quando tiraram uma mordaçazinha do jornal “O Tempo”, trocaram o

cara do IEF. Há dois anos, estamos avisando sobre o que estava acontecendo nesse

órgão. Algumas denúncias foram apresentadas pelo Deputado Antônio Andrada, do

PSDB, sobre aquele “status”: as empresas que foram multadas tinham de dar carros

novos, computadores, GPS, para fazer o acordo. Não fui eu quem denunciei isso. Na

época, disse que, se fosse eu, todos ficariam assustados - e estava documentado.

Agora a discussão voltou à tona, por causa da ligação daquele empresário que

afirmou que fechou sua empresa, com 600 funcionários, por já não aguentar ser

achacado pelo IEF.

Isso é grave, Sr. Governador. Sei, como disse o Deputado Paulo Guedes, que as

informações chegam um pouco truncadas para V. Exa. Sei disso. Já estive dentro do

governo e me lembro de como era. As pessoas, às vezes, naquela vontade de puxar

saco e agradar o governo, falam apenas o que ele quer ouvir - infelizmente, em nosso

meio, há essas pessoas que gostam de nos falar apenas o que queremos ouvir -, e

isso não faz bem para nenhum governo, pelo contrário, faz mal. O Aécio está

pagando uma conta, Deputado Carlin Moura, e me cansei de falar aqui, há dois anos,

para o Líder, Deputado Mauri Torres: o Governador pagará uma conta que não é

dele, mas que terá de pagar por omissão ou pelo puxa-saquismo excessivo. Cansei

de falar. Se vocês andarem hoje pelo interior de Minas, verão que a Polícia Ambiental

continua multando. Já não se podem plantar tomate, lavoura, nada. Vão até lá e

multam mesmo. A pessoa tem de correr atrás para se defender. E o mais grave é que

fazem B.O., mandam para o Ministério Público, e o Judiciário condena aqueles que

ainda estão com recurso administrativo correndo. Lá na frente, o recurso diz que ele

não cometeu crime ambiental algum, mas, na verdade, já foi condenado. É isso o que

está acontecendo em nosso Estado. Lembro que a Inconfidência Mineira começou

por excesso de cobrança de tributos: 20% apenas. Hoje o governo já tomou do

produtor rural 20% de suas terras. Será que, em nenhum momento, alguém dará um

grito? Será que ninguém questionará isso, Deputado Carlin Moura? Estão começando

alguns movimentos. As pessoas estão começando a se organizar para enfrentar o



____________________________________________________________________________
345

governo, pois não é possível continuarmos calados, ouvindo e vendo passivamente o

que está acontecendo. Todos os Deputados têm a mesma demanda nossa, mas, em

vez de levá-la ao Governador e aos órgãos de governo, preferem omitir-se, para não

incomodar. Lembro-me, Deputado Carlin Moura, de quando o Itamar Franco era

nosso Governador. Mudaram a alíquota das carnes e, quando foi feito o decreto -

havia briga entre a Secretaria de Fazenda e o Secretário de Agricultura, na época,

Raul Belém -, deixaram a carne de frango de lado, o que inviabilizava a produção de

frangos em Minas Gerais. Gastamos 40 dias para resolver a situação e tivemos de

fazê-lo na pressão: compramos cinco caminhões, três de galinha e dois de frango, e

os soltaríamos dentro do Palácio da Liberdade.

Quando avisei ao Hargreaves que eu era do PMDB e o Governador do PMDB, fui lá

e disse ao Hargreaves: “Hargreaves, você não resolve, não leva ao Governador o

problema. Temos de resolver”. Ele riu e, ironicamente, como é de praxe em todo

Secretário de Governo, disse: “Isso não dará em nada”. Eu disse que não estava

preocupado se daria em algo ou deixaria de dar. Disse que o Governador perguntaria

por que tantas galinhas estavam voando em cima do Palácio. Vocês terão de dizer a

ele que é pela falta de responsabilidade, pela falta de publicação de retificação de

decreto. É só isso. Não queremos mais nada do que isso. No caso, em menos de 24

horas, o decreto estava retificado.

Então as informações não chegam ao Governador sobre o que se está passando

com o homem no campo. Ficam segurando e dizem: “Não é assim”. É sim. O que

está acontecendo é lamentável. Hoje vemos o descaso com o usuário dessa estrada.

É desrespeito. Falarei palavra dura: é molecagem de quem autorizou o desmanche

dessa ponte lá, hoje; é molecagem, porque há solução para tudo. Na engenharia do

DER, há muita gente, muita consultoria. Em Minas Gerais, o grande negócio é ser

consultor desse governo. Quantos consultores contratados o governo tem hoje? Será

que não poderiam dar solução antes de chegar a isso? Então paralisam as obras da

estrada. Para que fazer estrada se não se pode utilizar, nem apenas um pedaço?

O Deputado Carlin Moura (em aparte)* - Nobre Deputado Antônio Júlio, V. Exa.

levanta tema muito importante. Creio que o movimento tem criado força. Precisamos,

neste momento, do direito à informação e ao esclarecimento. A instalação da CPI da
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indústria da multa, proposta pelo Deputado Paulo Guedes no Plenário, seria forma

eficaz de resolver essa indústria da multa. Vamos nos debruçar sobre todas essas

questões para ver quem tem razão, se está havendo abuso e por parte de quem está

havendo abuso. Aliás, não haveria possibilidade de o governo dizer que não está

devidamente informado. Deputado Antônio Júlio, é interessante, pois é tema que já

possui hoje a devida publicidade. No último domingo, no jornal “O Tempo”, o ex-

Deputado Federal Vittorio Medioli publicou artigo interessante sobre a questão, que

mostra que esta Casa tem de posicionar-se a favor ou contra. O importante é

esclarecer o que está ocorrendo em Minas. Em seu interessante artigo, o Vittorio

Medioli diz o seguinte: “O que se poderia pensar do governo que não utilizasse o

Centro Administrativo, construído para abrigar 16 mil servidores, fruto de investimento

de R$2.000.000.000,00? E o que pensar de um governo que, depois de erguer um

mega-aeroporto ao custo de R$1.500.000.000,00, deixasse de utilizá-lo? Ainda, que

consideração se poderá ter do governo que fecha uma BR como a Fernão Dias, que

custou aos cofres públicos R$1.800.000.000,00? Nem pensar. Mas, em se tratando

de Minas Gerais e da burocracia ambiental, os casos de inutilização de grandes obras

são possibilidades reais. Mesmo depois de a obra terminar, e tudo por uma fútil

alegação legalista e ambientalista que era conhecida antes de tudo começar. E bem

por isso, requereu medidas compensatórias já cumpridas e liquidadas. E não há

exemplo real mais dramático em Minas do que o Projeto Jaíba, obra de mais de

R$2.000.000.000,00”.

O senhor citou o caso da ponte, e o Vittorio Medioli citou o caso do Projeto Jaíba,

para mostrar essas discrepâncias que têm ocorrido aqui em Minas. “O Jaíba, longe

da Capital, poderia entrar para a história de Minas Gerais e da humanidade como o

maior projeto econômico e social já concebido no Brasil, não fosse a estrábica

atuação do Estado. Destoa, nesses dias, o cuidado prestado ao Centro

Administrativo, algo que goza de prioridade absoluta e de toda a desburocratização

que o Jaíba não tem. O Centro Administrativo não gerará, segundo a propaganda

oficial, um emprego a mais. Talvez alguns a menos na Região Metropolitana. Deve

ser justo dar conforto e luxo aos servidores, num ambiente hollywoodiano. Bem por

isso, a obra, sem entraves e perseguições, chegará a ser concluída em apenas um
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ano. O Projeto Jaíba se arrasta há 34 anos, custou tanto quanto o Centro

Administrativo, não para dar conforto, luxo e fama, mas para enfrentar a miséria

assombrosa do semiárido, a mortalidade infantil, o sofrimento comum a mais de um

milhão de pessoas que com ele mudariam de vida sem migrar.

Um é prioridade; o outro, perseguido, atolou entre caatingas e areais, taperas e

fornos de carvão transformados em moradia. Prioridade é o Centro Administrativo; o

Jaíba, que poderia gerar 130 mil empregos diretos, aumentando em 20 anos a

expectativa de vida da população local, devastada pela subnutrição, doenças e

carências sanitárias, está em estado falimentar. Os produtores, que cometeram o

pecado de acreditar nas promessas desse governo, respondem hoje a processos,

são cobrados por multas, sofrem embargos e cobranças judiciais da Copasa por uma

água suja que nunca utilizaram. Suas terras não valem mais nada. Os políticos da

região desapareceram, nada fizeram para evitar o pior.

Saiu, sim, um decreto a favor desse projeto, mas insuficiente, e o Estado lhe

amputou suas curtas pernas para que não ande de jeito algum.”

Deputado Antônio Júlio, está repercutindo. A CPI do Deputado Paulo Guedes

precisa sair, é importante para a sociedade mineira, é importante esclarecermos,

defendermos o que é correto: a defesa do trabalho. Queremos defender o meio

ambiente também, mas com responsabilidade. Se esta Casa tem um artigo de um

jornal respeitado de Minas Gerais, que afirma que os Deputados da região fugiram do

problema do Jaíba, deveríamos dar a resposta aqui, assinando e instalando a CPI da

indústria da multa, porque, dessa forma, veremos o que está ocorrendo no Jaíba, o

que está ocorrendo com a ponte que V. Exa. tem citado e veremos se estão

ocorrendo abusos ou se Minas Gerais está sendo prejudicada. A CPI é um direito

republicano, um direito à informação, ao esclarecimento, ao debate. V. Exa. está de

parabéns. Acho que o Governador não pode, nessa altura do campeonato, dizer que

não estava informado. Estamos querendo ajudá-lo a ter a informação devida. Vamos

instalar essa CPI, prestar esse esclarecimento e convocar, mais uma vez, os colegas

Deputados a assinar a CPI da indústria da multa proposta pelo Deputado Paulo

Guedes. Ela já contou com a assinatura de V. Exa., Deputado Antônio Júlio, que é tão

atuante e preocupado com a questão ambiental em Minas Gerais.
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O Deputado Antônio Júlio - Quero agora comentar sobre a indústria da multa que

está acontecendo em Belo Horizonte. Isso tudo está acontecendo em função do

governo central. Em Belo Horizonte, as autoescolas ensinam que, ao parar em uma

avenida muito movimentada, é preciso colocar a mão para fora dando sinal.

Entretanto, se isso for feito hoje, a BHTRANS multa, porque a pessoa está dirigindo

com uma mão só. Então, como colocar uma mão para fora e, ao mesmo tempo, dirigir

com as duas mãos? Só se a pessoa tiver três mãos. Isso é para os senhores verem

os absurdos que estão acontecendo no Estado. Estou dando um exemplo de Belo

Horizonte. Mas por que em função disso? Multa-se por qualquer coisa.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado, Deputado Antônio Júlio. Ouço V.

Exa. com muita alegria e fico muito feliz por V. Exa. abrir esse debate exatamente na

discussão do nosso Projeto nº 3.351, que trata do valor relevante das Apaes do

Estado. Esse projeto, sem dúvida alguma - Deputado Antônio Júlio, V. Exa. também é

apaeano” como outros Deputados -, é de grande importância para Minas Gerais.

Temos inúmeras, dezenas, centenas de Apaes em todo o Estado. A propositura

dessa ação, desse projeto, é para que Minas declare como de relevante interesse

social todo o trabalho extraordinário que tem sido feito hoje pelas Apaes do nosso

Estado. Aliás, cada Apae tem a sua lei de utilidade pública, para receber verbas

estaduais ou federais. Mas esse projeto vai mais além: o reconhecimento do

relevante serviço de interesse social que prestam as Apaes ao Estado de Minas

Gerais. Esse projeto é de grande importância social.

Temos, também, em tramitação, de minha autoria, o Funpae, que é o Fundo para

as Apaes. Estamos discutindo a grande necessidade de termos um fundo que

garanta, pelo menos, a sobrevivência e a subsistência das Apaes do nosso Estado.

Parabenizo V. Exa., dizendo que, com certeza, votaremos amanhã com o objetivo

de reconhecer o relevante interesse social de todas as Apaes para o nosso Estado,

principalmente daquelas que fazem seu trabalho nos pequenos Municípios.

Esperamos que esses projetos atuem vigorosamente, de forma respeitosa e,

principalmente, com gestão pública, na inclusão social. Temos de fazer políticas

públicas para aqueles que precisam. E, com o reconhecimento das Apaes,

estaremos, neste Plenário, buscando, do Governador, que todas recebam o
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reconhecimento pelo que têm feito pelo Estado. Muito obrigado.

O Deputado Antônio Júlio - Obrigado, Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

Reconhecemos a importância de seu projeto para as Apaes, e ficamos felizes ao ver

o funcionamento de todas as suas unidades. Aproveitamos a oportunidade para fazer

várias discussões sobre esse tema. O tema Apae é tão importante que envolve todas

as nossas discussões. Procuramos falar das multas por agressão ao meio ambiente,

assim como da paralisação dessa estrada, o que achei uma grande

irresponsabilidade. Fiquei com pena do Diretor do DER da região, que está, há cinco

anos, lutando para fazer essa ponte, e, de uma hora para outra, é surpreendido por

essa ordem, que não sabemos de quem partiu. Dizem que consultores estiveram lá e

disseram que a ponte estava condenada. Mas já falamos nisso há cinco anos,

portanto, ela não foi condenada ontem, nem sexta-feira. Acho que eles fazem isso até

de sacanagem com o Governador, Deputado Dalmo. Lembro-me de que, na época do

Eduardo Azeredo, a fiscalização do Estado de Minas Gerais fez um terrorismo,

inclusive na sua região. E isso para criar dificuldade para o Governador. Foram lá, na

sexta-feira, fechar essas pontes. Por que não o fizeram na segunda-feira? Por que

logo no final de semana? Há alguma coisa errada nisso, há alguma maldade nisso. E

vamos reagir. Exigiremos do governo que resolva o problema o mais rápido possível.

Dizia-me um Deputado que o governo não dava conta de fazer todas as pontes ao

mesmo tempo. Estou cansado de saber disso. Mas esta, estamos denunciando há

mais de cinco anos. Há mais de cinco anos, brigamos por ela. E agora o governo está

fazendo o ProMG, por sinal uma boa e bela obra. Agora, para que tudo isso se não se

pode passar porque a ponte está interditada? E nós sabemos quanto tempo o

governo gasta para fazer uma ponte: há burocracia, não há boa vontade de algumas

pessoas. Já Ovídio de Abreu dizia para os órgãos de governo: “não basta despachar

o papel, é preciso resolver o negócio.” Se o governo quiser resolver esse negócio, o

mais rápido possível, basta inserir um decreto de emergência. Não faz isso com

tantas outras coisas?

Prestava atenção nas palavras do Carlin Moura, e nós, da Assembleia Legislativa,

assim como o povo do Norte de Minas, temos de render homenagens ao jornalista e

ex-Deputado Vittório Medioli. O Vittório teve a coragem de levantar um problema, que
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denunciamos há mais de dois anos. Ele tem denunciado e o governo tomado as

providências porque o assunto saiu na imprensa, num jornal de respeito. Conheço o

Governador. Já levei problemas para ele, e não gasta 5 minutos para resolvê-los,

porque tem a consciência do que é certo e do que é errado. E o que estão fazendo de

errado está passando do limite. Algumas pessoas do governo esqueceram-se do

senso do limite e da responsabilidade. Parece que administram o Estado para si

próprias. Esqueceram-se de que o Estado é muito mais importante do que todos nós

e que o povo depende de nós. Acham uma beleza ir lá, interditar uma ponte. É como

se derrubar uma ponte que todos utilizavam até ontem fosse um troféu. Carregam

isso como um troféu. Não posso aceitar essa situação, porque avisamos, falamos.

Foram lá e fizeram uma gambiarra. Por que não resolveram o problema do desvio?

Agora, alegam que não podem resolvê-lo porque há lá uma árvore de mata atlântica.

Não dá mais. Precisamos ter atitude e coragem para enfrentar essas situações. O

povo está sofrendo demais, está sendo perseguido. O Deputado Paulo Guedes falou

sobre a questão do táxi, um dos maiores absurdos. Suponhamos a situação de um

cidadão que tem um táxi em Pará de Minas, por exemplo, e presta serviço a uma

empresa de tecidos: se chega algum funcionário de avião e pede que esse cidadão

vá buscá-lo no aeroporto, às 9 horas, o taxista não poderá fazê-lo, pois, do contrário,

será multado. Deputado Dalmo, precisamos ter responsabilidade; a Assembleia

precisa reagir, visto ser o eco, a voz do povo. Não estamos atendendo o povo. Essa

questão do táxi é financeira, é apenas para atender o interesse de poucos. Quer ver

outro absurdo? O cidadão do táxi não poderá fazer esse tipo de viagem que acabei

de citar, mas, se ele possuir uma locadora, com dois carros, poderá ir ao aeroporto

buscar o passageiro. Então, há algo errado. O táxi não pode, mas a locadora pode.

Portanto, é uma questão financeira.

Vemos essas mazelas, esse esquema violento no Estado de Minas Gerais. Em

Papagaios, cidade próxima a Pará de Minas, o DER fica lá multando o pessoal do

táxi, porque lá só tem ônibus uma vez por dia. O povo não pode ir de táxi a Pará de

Minas resolver problemas relacionados a bancos ou ao INSS por causa das multas.

Logo, há algo errado. Precisamos começar a discutir isso e buscar soluções.

Sabemos que a pressão é grande. Ou seja, sabemos que quando discutimos essa
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questão, mexemos com o aspecto financeiro, com a máfia do transporte, enfim, todo

o mundo quer discutir, mas nada se resolve. É o caso dos clandestinos em Belo

Horizonte. E por que não se resolve? Porque as pessoas que vêm do Norte de Minas,

do Vale do Jequitinhonha dependem muito mais do transporte coletivo clandestino

que do transporte normal, visto que este não atende os interesses da região. Não há

como. Se uma pessoa vier aqui e não usar o transporte clandestino, não voltará para

casa. Essas discussões são práticas e precisamos resolvê-las. Precisamos ter

atitudes, é o que está faltando em Minas Gerais.

Aproveitei seu projeto, que trata de um tema tão importante, e levantei a minha

indignação. Eu tinha de fazer isso hoje, mas infelizmente não pude fazê-lo à tarde. Ou

seja, eu tinha de manifestar minha indignação diante da irresponsabilidade daqueles

que mandaram interditar a ponte. Vão dizer que a irresponsabilidade é minha, que a

ponte vai cair. Poderão - e deverão - fazê-lo. No entanto, por que não avisaram aos

cinco Prefeitos que utilizam a ponte? Por que não avisaram que ela seria interditada?

Por que não fizeram o desvio antes? Apenas e simplesmente vão lá, jogam a ponte

no chão e saem carregando-a como se fosse um grande troféu, uma grande vitória,

impedindo o povo de ir e vir. É isso o que está acontecendo e causando revolta no

povo, Governador. Espero que esteja me ouvindo, porque, de vez em quando, lhe

mando uns recados, mas gosto de fazê-lo pessoalmente, para evitar que cheguem

até V. Exa. de forma distorcida. Estamos criticando isso porque aconteceu, são fatos.

Não estamos fazendo oposição. A maioria quer apenas ficar xingando, falando; esse,

porém, não é o meu caso, quero resolver o problema. Ficamos revoltados. Todos

nós, parlamentares, temos de acordar, levantar o moral deste Parlamento, que não

pode continuar submisso e omisso dessa forma. Estamos prejudicando a imagem do

Governador Aécio Neves. Enquanto ele tiver o controle da imprensa, talvez o prejuízo

seja pequeno.

Deputado Doutor Viana, o Centro Administrativo, por exemplo, não vai funcionar.

Vão gastar R$2.000.000.000,00, e ele não vai funcionar. Sabe por quê? Porque o

governo vai ficar na mão dos sindicatos dos servidores públicos, que vão todos para o

mesmo lugar. Os servidores paralisam todo o serviço administrativo, pelo menos

durante o dia, apenas com um ato. Se interditam a estrada, ninguém entra, ninguém



____________________________________________________________________________
352

sai do Centro Administrativo. Ninguém entra e ninguém volta do aeroporto de Confins.

Esqueceram-se disto: só há uma via de acesso. O governo quis fazer, houve a

vontade de fazer. Gosto de dizer, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que no serviço

público tem mesmo isso. Às vezes, o dinheiro não é o mais importante. Falam que

não há dinheiro, que não há dinheiro, mas quando querem fazer fazem. A vontade de

fazer é muito mais importante. É o caso dessa ponte. Não tiveram vontade de fazê-la,

então não fizeram. Falar que não tem dinheiro? Se não houvesse dinheiro, não

estavam arrumando a estrada. É o mesmo que querer começar a arrumar uma casa

pelo telhado. Primeiro você faz o telhado, só depois faz o resto?

Temos de falar algumas coisas até para mostrar ao governo que estamos atentos

ao que está acontecendo. A questão do Jaíba, que é muito séria. Como investem

R$2.000.000.000,00 num projeto para, depois, dizer que não é possível utilizá-lo?

Será que o dinheiro está caindo do céu ou está servindo para desvio para algumas

pessoas? Essa é a dúvida que se levanta. Falam em CPI, e assino todas as CPIs, até

porque aprendi isso com o nosso ex-Governador Itamar Franco. Toda as vezes em

que a Oposição a ele, à época, insinuava fazer alguma CPI, a primeira assinatura

tinha de ser do seu Líder. Assino todas, pois podemos fazer quantas CPIs quisermos,

desde que elas tenham um objetivo. Até disse à imprensa, hoje, Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, que o sistema ambiental de Minas Gerais não aguenta meia hora de

fiscalização. Eles são bons para fiscalizar, mas não aguentam fiscalização. Talvez

seja por isso que o governo está impedindo a criação da CPI. Há pressão sobre os

Deputados que a assinaram. Já disse a alguns Deputados que, antes de assinarem

algo, pensem 10 vezes porque a pior coisa que o homem faz é tirar a assinatura de

onde ela já foi colocada. É o mesmo que dar uma palavra e não cumpri-la. É uma

desmoralização para a pessoa. Tenho certeza de que aqueles que a assinaram e

foram obrigados a tirar suas assinaturas não devem dormir direito. Devem estar com

a consciência pesada. Por que assinaram? Ninguém é obrigado a assinar. A

assinatura é espontânea, livre.

Sr. Presidente, aproveitamos o momento para levantar essa questão da rodovia,

que liga Maravilhas a Sete Lagoas, que liga Papagaio, Maravilhas, Pequi, São José

da Varginha e Pará de Minas, que liga Fortuna de Minas a Inhaúma e a Sete Lagoas,
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que foi interditada, sem qualquer comunicação prévia aos senhores Prefeitos, aos

usuários da estrada. Foram lá hoje, jogaram a ponte no chão e saíram vibrando,

como se fosse ato digno de troféu derrubar uma ponte, impedindo as pessoas de irem

e virem. Isso passou a ser um troféu para aqueles que acham melhor não fazer,

porque a derrubada dá mais satisfação. Digo a essas pessoas que, na vida pública,

somos conhecidos e reconhecidos por aquilo que fazemos bem. Quem não faz nada

não é sequer lembrado ou reconhecido. Vou fazer o levantamento para saber de

quem partiu essa ordem. Estou tentando, desde domingo, obter essas informações.

Alguém terá de responder por essa ordem. Sabe o que acontecerá, Presidente,

Deputado Doutor Viana? Não vai aparecer quem deu a ordem. Estou falando isso

aqui porque já ocorreram vários casos no governo, em que dizem: “Não fui eu, não.”

ou “alguém falou.” Ou “foi a Consultoria.” Ou “não sei quem foi.” Ninguém assumirá a

responsabilidade desse ato.

Falaram que era necessário interditar porque a ponte trincou. Ora, a ponte que tem

50 anos, há cinco está com problemas. Por que só falaram isso agora, depois que

arrumaram a estrada? Repetirei isso para ficar bem claro. Por que na hora em que

estão fazendo a obra, arrumando a estrada, que está ficando boa, alguém proíbe a

população de usá-la?

Fica aqui essa reflexão para que o DER nos dê uma explicação. Aproveito o

momento para cobrar da Presidência, da Mesa, respostas aos questionamentos que

fiz ao DER quanto aos contratos que fizeram com vans com placa de São Paulo, para

fiscalização. Está lá: “Fiscalização, DER-MG, Governo do Estado de Minas Gerais”.

Os carros estão com placas de São Paulo. Isso é desrespeito ao povo de Minas.

Estou denunciando há um ano, trouxe as fotografias há um ano, e continuam dizendo

o mesmo. Já sei a resposta que darão: quem ganhou a licitação foi uma empresa de

São Paulo. Mas poderiam ter responsabilidade, Deputado Gilberto Abramo, de pelo

menos trocar a placa; que pusessem placa fria, mas tinha de ter o emblema de Minas

Gerais, não poderia ter o emblema do Estado de São Paulo.

Então, Sr. Presidente, sei que amanhã há reunião da Mesa e gostaria de pedir a V.

Exa. para ser meu porta-voz e cobrar de nosso Presidente, Deputado Alberto Pinto

Coelho, a resposta do DER. Se o DER não responder, já falei várias vezes - aliás, da
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outra vez, quando a Mesa segurou meu requerimento, eu disse que entraria na

Justiça -, se não responderem, entrarei na Justiça. Quero a resposta pelo meio

judicial, porque há rolo nessa contratação, por isso ficam evitando qualquer tipo de

CPI.

Muito obrigado. Já falei demais, mas isso é para demonstrar aos que estão nos

ouvindo, embora não haja muitos Deputados aqui - há os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva; Dinis Pinheiro; o nosso Líder, que acaba de chegar, Deputado Gilberto Abramo;

Adalclever Lopes -, a nossa indignação. Não adianta denunciar, a imprensa não solta

nem uma linha, nem meia linha; não vão lá nem para ver se a ponte caiu ou deixou

de cair. Apenas a imprensa local dá alguma notícia. Estou mostrando aqui, hoje,

minha indignação, nossa indignação, a indignação de todos os moradores e os

usuários da estrada que liga Maravilhas a Sete Lagoas.

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Não há outros oradores inscritos.

Encerra-se a discussão.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.352/2009, do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, que reconhece o relevante interesse coletivo, a importância social das

obras e a utilidade pública das unidades da Sociedade São Vicente de Paulo - SSVP

- localizadas em Minas Gerais. A Comissão do Trabalho opina pela aprovação do

projeto. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discuti-lo, o Deputado Dalmo

Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito este

final da reunião extraordinária para também dizer da grande importância que tem

esse projeto, tal qual o das Apaes. Agora estamos focando os interesses coletivos de

relevância social para todas as Vilas Vicentinas do Estado. É inegável, e ninguém

pode contestar, o magnífico trabalho que há hoje em todos os Asilos São Vicente de

Paulo instalados por todo o Estado, que prestam seus relevantes serviços à causa

mais digna possível: a velhice.

Com o projeto das Apaes, garantimos, acima de tudo, o bem-estar e a inclusão

social dos excepcionais, e agora dos idosos. Temos a certeza de que, por intermédio

do governo Aécio Neves, da Secretaria de Assistência Social, têm sido implantadas

inúmeras ações para nossos asilos, para a terceira idade, por meio do projeto do
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Servas e principalmente com o projeto Energia do Bem. Este momento é muito

importante, e parabenizo a Presidente, Andrea Neves, por ter iniciado o projeto

Energia do Bem não somente com as Apaes, mas também com os Asilos São

Vicente de Paulo e as creches, garantindo assim a sustentabilidade econômica

dessas entidades, que assistem nossos velhinhos e crianças em cada Município.

Sr. Presidente, em todos os Municípios que percorremos, certamente verificamos a

importância do asilo. Hoje a maioria dos asilos está vivendo de esmolas, de carnê, de

auxílio de pessoas, de rifas, de jantares beneficentes, que são feitos para manter

nossos velhos. São, muitas vezes, velhos do Município, da região, que hoje recebem

tratamento com dignidade. São pessoas queridas, que assumem o comprometimento

até a morte dos que lá passarão a residir pelo restante de seus dias.

Esse projeto, com certeza, consistirá, em primeiro lugar, no reconhecimento do

governo de Minas Gerais pelo relevante trabalho social dessas entidades. E teremos

projetos nas Secretarias, no Servas, no Programa Digna Idade, no seu terceiro

módulo, estabelecendo parcerias com todos os asilos do Estado.

Sr. Presidente, quero dar um testemunho porque faço questão de passar as nossas

emendas para as nossas creches, asilos, Apaes. E, na minha região do Sul de Minas,

tenho visitado costumeiramente os nossos asilos e posso dizer a V. Exa. que já

houve uma melhora, dado o respeito que o Governo Aécio Neves tem pelos nossos

idosos. Hoje, o Servas tem proporcionado médicos, fisioterapeutas, nutricionistas e

condições de abrigar, com dignidade, os nossos velhos. Sempre participei do Asilo

São Vicente de Paulo de Ouro Fino e sei o quanto é importante ter o testemunho

vicentino em favor da sobrevivência dos jovens e dos idosos. Temos trabalhado muito

junto às Secretarias, garantindo recursos para esses asilos. São raros os asilos para

os quais não são repassados recursos. As Prefeituras estão cumprindo a sua parte, o

que é muito importante. Vários asilos também são mantidos pelas paróquias, que têm

a sua efetiva participação pelo lado religioso, pelo lado dos ensinamentos de São

Vicente de Paulo.

Sr. Presidente, posso dizer a V. Exa. que esse projeto é de grande importância e,

de dentro do meu coração, vamos garantir e aprimorar todos os asilos e confrarias de

São Vicente de Paulo existentes em Minas Gerais.
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Embora ainda tenha 53 minutos vou encerrar a minha fala muito feliz porque

estamos encerrando duas discussões muito importantes, para as Apaes e para os

asilos São Vicente de Paulo, em toda Minas Gerais. Esperamos merecer desta Casa

a aprovação deste projeto e, consequentemente a sanção do nosso Governador,

garantindo assim a relevância social de cada instituição benemérita que temos no

Estado. Que elas possam ter o respeito, os recursos e, principalmente, a parceria do

nosso Governador. É inegável o trabalho assistencial que tem feito o Governador

Aécio Neves. Já participamos de várias audiências públicas no Palácio, em que se

determinou, dentro do orçamento, que as nossas Secretarias e o Servas possam

fazer projetos para garantir a dignidade das Apaes, das creches e, agora, dos nossos

asilos, restabelecendo o reconhecimento daqueles que ajudaram a escrever a história

de cada Município.

Hoje lá se encontram o respeito e principalmente o amor de todos os que cuidam

dos nossos velhinhos. São essas as nossas palavras. Muito obrigado, Doutor Viana.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 2º 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 Fiscalização Financeira opina

pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto.

Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.442/2009, do Governador do Estado,

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

especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.

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

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, do Projeto de Lei nº 3.255/2009, uma vez que permaneceu em ordem do

dia por seis reuniões; informa ao Plenário que, no decorrer da discussão, foi

apresentada ao projeto uma emenda do Deputado Sávio Souza Cruz, que recebeu o
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nº 1; e encaminha, nos termos do § 2º do art. 188 do Regimento Interno, a emenda

com o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, para parecer.

- O teor da emenda apresentada foi publicado na edição do dia 1º/10/2009.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 30, às 9 horas, nos termos do edital

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

dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 72ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 30/9/2009

Presidência do Deputado Doutor Viana

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

Fase: Inexistência de quórum para votação - 2ª Fase: Palavras do Sr. Presidente -

Discussão e Votação de Proposições: Requerimentos dos Deputados João Leite e

Padre João; aprovação do requerimento - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

2.827/2008; requerimento do Deputado João Leite; aprovação - Votação, em 2º turno,

do Projeto de Lei nº 2.926/2008; discursos dos Deputados Antônio Júlio, Jayro Lessa

e Carlin Moura; votação do Substitutivo nº 2 ao vencido em 1º turno; aprovação;

prejudicialidade do Substitutivo nº 1 - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

3.351/2009; aprovação - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.352/2009;

aprovação; declarações de voto - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

3.441/2009; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Votação, em 2º turno, do

Projeto de Lei nº 3.442/2009; aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

2.123/2008; requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; aprovação; votação do

Substitutivo nº 3; aprovação; prejudicialidade dos Substitutivos nºs 1 e 2 e da Emenda

nº 1 - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.149/2009; aprovação na forma do

Substitutivo nº 1 - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.300/2009; aprovação

na forma do Substitutivo nº 1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

3.487/2009; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Discussão, em 2º turno, do
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Projeto de Lei nº 16/2007; aprovação na forma do vencido em 1º turno, com as

Emendas nºs 1 e 2 - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.480/2009;

requerimento do Deputado Getúlio Neiva; aprovação do requerimento - Discussão,

em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.515/2009; aprovação na forma do Substitutivo nº 1

- Questão de ordem - 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 - Arlen

Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Cecília

Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros -

Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo -

Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini -

Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão -

Inácio Franco - Ivair Nogueira - 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 - Rosângela Reis - Ruy Muniz -

Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Wander

Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 9h14min, a lista de comparecimento

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

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

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

1ª Parte

Ata

- O Deputado Hely Tarqüínio, 2º-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.
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2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª Parte da reunião, em sua 1ª Fase, com a apreciação de pareceres, de

requerimentos e de indicações.

A Presidência verifica, de plano, que não há quórum para votação, mas que 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.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião o Veto

Parcial à Proposição de Lei nº 19.230, apreciado na extraordinária realizada ontem, à

noite, e o Projeto de Lei nº 3.255/2009, que recebeu a Emenda nº 1, na referida

reunião, e foi devolvido à Comissão de Fiscalização Financeira, para receber parecer.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que já se configurou o quórum

para votação. Vem à Mesa requerimento do Deputado João Leite, solicitando que o

Projeto de Lei nº 3.487/2009 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 Padre João, solicitando que o Projeto de

Lei nº 3.679/2009 seja apreciado em último lugar. Em votação, o requerimento. As

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

Pausa.) Aprovado.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.827/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, que dispõe sobre a divulgação, no âmbito dos serviços notariais do Estado, do

direito de realizar separação consensual e divórcio consensual por meio de escritura

pública. Vem à Mesa requerimento do Deputado João Leite, solicitando o adiamento

da votação do Projeto de Lei n° 2.827/2008. Em vota ção, o requerimento. As
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Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado.

Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 2.926/20 08, do Deputado Lafayette de

Andrada, que altera o art. 15 da Lei n° 12.729, de 30/12/1997. A Comissão de

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

turno. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Fiscalização

Financeira, que opina pela aprovação do Substitutivo n° 2, que apresenta, e pela

rejeição do Substitutivo n° 1. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado

Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, esse projeto já está tramitando aqui há

algum tempo, e já tínhamos apresentado uma emenda a um projeto de lei em que o

Secretário de Fazenda poderia determinar ou não a cobrança. Isso sempre trouxe

algumas dificuldades, até porque a Advocacia-Geral do Estado - a minha proposta se

referia a execuções de menos de R$10.000,00 - hoje paga aproximadamente

R$8.000,00 para fazer uma execução de R$5.000,00. Fazer uma execução de

R$2.000,00, R$3.000,00 é uma incompetência total tanto da Advocacia quanto da

própria Secretaria de Fazenda, porque, hoje, quem deve ao Estado de Minas Gerais,

indiferentemente se o valor é de R$5.000,00, R$8.000,00 ou R$10.000,00, está

praticamente alijado de qualquer processo, de quaisquer projetos; não pode fazer

nada e deixa de ser cidadão. O contribuinte mineiro, hoje, independentemente de ser

pessoa jurídica ou física, quando deve ao Estado, está praticamente alijado da

inclusão social. Então, para que executar? Não há motivo para isso, pois, se a pessoa

precisa de qualquer movimentação, necessita de uma certidão, se há débito, não tem

direito à execução.

Nós, em vez de resolvermos problemas, estamos criando outros. Precisamos ter

coragem de enfrentar o problema lá na sua base, porque não tem lógica nenhuma

esse tipo de execução em termos de efeito prático, Deputado Jayro Lessa, em termos

de caixa do Estado. O Estado poderia executar apenas as grandes dívidas e, assim

mesmo, tentar de todas as formas a negociação, porque mesmo o grande

empresário, quando está devendo à Secretaria de Fazenda, fica cercado de todos os

jeitos: não pode transferir um veículo; não pode transferir um imóvel; não pode abrir
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uma empresa; enfim, não pode fazer nada. Então, para que executar, se o Estado já

tem todo esse aparato para o recebimento de dívidas? Há lógica no que o Deputado

Lafayette de Andrada propôs, até porque o Estado paga à Advocacia-Geral do Estado

para executar. Então, não consigo entender o que querem com isso, porque estão lá

para arrecadar, só que não estão arrecadando, mas criando despesas para o Estado.

Esquecem-se de quanto custa o Tribunal de Justiça, um Oficial de Justiça, um leilão,

às vezes para receber R$3.000,00, R$4.000,00. E não vão receber, Presidente,

porque quem deve R$5.000,00 ao Estado não tem nada em seu nome, já está morto.

E, se não pagar essa dívida, nunca mais poderá abrir uma empresa ou fazer qualquer

negócio. Não tem esse direito. Então, esse projeto tem uma certa lógica, pois se

destina a melhorar o teto das cobranças, apesar de o Secretário de Fazenda ter essa

autonomia nos termos da lei que elaboramos. Acho que essa lei não era necessária.

Tentei fazer uma emenda passando esse valor para R$10.000,00. Sabe o que vai

acontecer, Deputado Hely Tarqüínio? Vão encher o Tribunal de cobranças de

R$5.000,00. Hoje, no Tribunal de Justiça - em todas as comarcas -, há mais de 240

mil processos. E o que isso tem trazido, na prática, para o Estado? A arrecadação

aumentou, o governo conseguiu recuperar esse dinheiro? Não, não recuperou

praticamente nada. Mas a Justiça está emperrada, porque tem de dar andamento ao

processo, tem de criar dificuldades para o contribuinte, que tem de contratar

advogado. Mas, na prática, não funciona. E, sabiamente, a Secretaria de Fazenda

cercou o contribuinte inadimplente.

Já votamos aqui algumas leis, alguns artigos, que fechavam mais o cerco. Sempre

alertei para o fato de que estávamos criando uma dificuldade para o contribuinte

mineiro, independentemente de ser pessoa física ou jurídica. Ainda tem mais essa.

Tentamos entrar com a emenda para aumentar esse valor para R$10.000,00, mas

não conseguimos. Na prática, o Estado continua pagando para tentar recuperar o

irrecuperável. Parece que é apenas para mostrar serviço: “Ah, estamos executando,

temos não sei quantos mil processos”. E daí? Se colocassem fogo, se concedessem

anistia ou se jogassem fora 220 mil processos dos 240 mil que existem hoje na

Secretaria de Fazenda, dariam um grande lucro para o governo do Estado e para o

próprio Tribunal de Justiça. Muitas vezes, o Tribunal perde tempo com processos de
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R$5.000,00, porque, na realidade, o ritual e as dificuldades de um processo de

R$5.000,00 são os mesmos de um processo de R$5.000.000,00. E ainda insistimos

em criar essa falsa moralidade. Isso é para mostrar que Minas cobra imposto, que

Minas faz isso, que Minas está na frente, mas, na verdade, estão criando despesas

para o próprio erário, criando dificuldades para o próprio governo. Por isso, alguém

precisa ter coragem de tomar essa decisão, porque essas pequenas execuções da

Secretaria de Fazenda, por meio da Advocacia-Geral do Estado, são um equívoco,

um erro. Isso é jogar dinheiro fora e serve apenas para mostrar que há serviço. Existe

quantidade, mas não existe qualidade.

Sr. Presidente, queremos apenas dar o nosso posicionamento, porque acompanhei

a tramitação desse projeto de lei desde o início. Como já disse, o projeto tem uma

certa lógica, mas, na prática, o Estado continua gastando dinheiro para não receber

nada.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Jayro

Lessa.

O Deputado Jayro Lessa* - Primeiro, quero parabenizar o Deputado Lafayette de

Andrada por apresentar esse projeto na Assembleia.

Para entrar com a execução, R$5.000,00 é muito pouco. Nem pessoas jurídicas

privadas entram com execução de R$5.000,00. O Estado possui meios de impedir

que o contribuinte inadimplente opere na Receita, no Estado e mesmo fora dele.

Infelizmente, hoje a Secretaria de Fazenda está dividida. Querem ter poder maior que

o do Estado. O Sindifisco, sindicato dos Fiscais, dividiu a Secretaria entre os que

podem e os que não podem. O Sindifisco pode e quer ser maior que o Estado,

aplicando multas absurdas e erradas, pela lógica da natureza da coisa. Infelizmente,

aprovaremos o valor de R$5.000,00, que é muito pouco, menos que o Estado gastará

com as execuções. O Secretário Simão precisaria ter um pouco de coragem e impedir

que o Sindifisco tenha tanta força. O Estado está entregue ao Sindifisco, aos Fiscais

do Estado, que estão cometendo absurdos, multando sem arrecadar, o que é mais

importante. Por qualquer motivo, às vezes as multas chegam a 100% do valor da

mercadoria. São multas errôneas e ilógicas. Às vezes, não estão cumprindo

determinação do seu chefe nem do Secretário de Fazenda, ao executar multas contra
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os contribuintes. O contribuinte mineiro paga muito e merece respeito por sua

honestidade, por pagar seus impostos. Poderíamos ter tido a oportunidade de

aumentar, não para R$10.000,00, como foi proposto na Comissão e recusado pelo

governo, mas para cerca de R$30.000,00, pois estaríamos limpando a demanda no

Tribunal de Justiça. Seria anistiado algo em torno de 70%, e se acabaria com isso. O

Estado não teria as despesas que terá ao longo de todos os anos pelos quais durarão

as execuções. Infelizmente, o Estado não é acessível, e entende que se trata de uma

dívida, de um valor que tem a receber. Os contribuintes entendem que o Estado não

tem esse direito, porque não está agindo com justiça em relação a eles. Quando digo

Estado, estou me referindo à Secretaria de Fazenda, não ao Estado, ao Governador,

a políticos. A Secretaria de Fazenda não tem agido como deveria. Pelo que me

consta, cada vez que a Procuradoria-Geral do Estado ajuíza uma ação, e essa ação,

no futuro, vem a lhe dar algum ganho, esse ganho é de 5%. Quando se ajuíza uma

ação, isso é feito com o dinheiro do Estado; e, quando o sujeito paga, a Procuradoria-

Geral tem direito a 5% do ganho do Estado. Isso está de acordo com a norma, com a

lei, mas é preciso tomar cuidado para que Minas Gerais seja o Estado com mais

justiça fiscal, o que não ocorre neste momento.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Carlin

Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Sr. Presidente, estamos encaminhando favoravelmente

à aprovação do projeto que propõe não seja iniciado o procedimento de execução de

crédito tributário inferior a R$5.000,00. O projeto é acertado, pois se prende ao

princípio da razoabilidade, tendo em vista que crédito tributário até esse valor ainda é

relativamente pequeno. Favorece o contribuinte inadimplente, no processo da

execução do seu débito, negociar com a Fazenda, antes do processo executório.

Consideramos isso correto.

O que não podemos deixar de considerar é o procedimento anterior. O ideal é que o

Estado consiga receber seus créditos tributários sem necessidade de procedimento

judicial, que tenha uma política tributária justa e eficiente para garantir sua saúde

financeira. Dessa forma, Sr. Presidente, nosso entendimento é diametralmente

oposto ao raciocínio do ilustre Deputado Jayro Lessa. Na verdade, o Sindifisco, que é
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o Sindicato dos Auditores Fiscais, tem defendido uma posição absolutamente

republicana e correta. O Auditor Fiscal é um agente do Estado e, por isso, não pode

estar submetido a ordens políticas. O que vem ocorrendo no Estado de Minas Gerais,

hoje, é uma ingerência política por parte da Secretaria de Fazenda quanto ao trabalho

do Auditor Fiscal, ocorrendo fatos absurdos, que só acontecem em Minas Gerais. Por

exemplo, um Auditor Fiscal, para exercer sua função, precisa de ordens de serviço.

Um Fiscal da Receita, que precisa cumprir sua função de fiscalizar, para entrar em

uma empresa ou para fazer uma inspeção, precisa de uma ordem de serviço da

Secretaria de Fazenda. Isso, Sr. Presidente, em vez de proteger o contribuinte,

prejudica-o, pois esse comportamento protege os maus contribuintes, protegem

aqueles que não cumprem a legislação tributária. Quando o Auditor Fiscal não tem

condições de exercer corretamente o seu trabalho, favorece-se um em detrimento de

outro, prejudicando até o direito à concorrência. Se há uma maioria de empresas que

não cumpre a legislação trabalhista e é protegida pela Secretaria de Fazenda, aquela

parcela de empresas que paga os impostos em dia, que contribui, acaba sendo

prejudicada. Por isso, o comportamento do Sindifisco é correto, porque o Auditor

Fiscal tem de ter autonomia. Ele é um agente do Estado, assim como o membro do

Ministério Público e o Juiz de Direito. Ele é o Estado em si. Quando trabalha bem,

todos se beneficiam. Quando há pouca sonegação, pagam-se menos impostos,

mantém-se a saúde financeira do Estado, especialmente num momento em que o

Estado, com a crise econômica, diminuiu sua arrecadação. Então, o Auditor Fiscal é

fundamental.

Entendemos que o Sindifisco cumpre seu papel corretamente. O que precisamos é

garantir esse equilíbrio, fazer com que os Auditores Fiscais possam trabalhar dentro

da lei, sem ingerência política, sem interferência da Secretaria de Fazenda. Temos de

valorizar a carreira do Auditor Fiscal, porque, na hora em que estiver devidamente

valorizada, vamos ter menos execuções fiscais. Mas hoje o que ocorre? O Sindifisco

está em campanha salarial, e até hoje a Secretaria de Fazenda não recebeu sequer o

Sindicato para essa negociação. Achamos que o Projeto nº 2.926/2008 é correto,

porque estabelece um valor mínimo para se iniciar a execução fiscal. O que

precisamos nesse momento, mais do que aprovar um projeto como esse, é fazer uma
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profunda revisão na política fiscal e tributária de Minas Gerais. Minas Gerais vive um

grave momento. Estamos perdendo divisas para outro Estado.

Estamos adotando uma política de tributação que tem favorecido o grande em

detrimento do pequeno. Isso dificulta até a aplicação do Simples em Minas Gerais,

porque a pequena empresa, quando adquire os produtos dos grandes atacadistas,

tem de recolher na fonte o imposto devido. Então, acaba o grande sendo autorizado a

receber do pequeno e fica com esse valor durante 90 dias, para depois repassar à

Fazenda Estadual. Estamos descapitalizando o pequeno empresário e favorecendo o

grande. É a política tributária de cabeça para baixo, é a injustiça tributária neste

Estado. Não adianta nada criarmos um projeto como este, que estabelece o valor de

R$5.000,00 para ser realizada uma execução fiscal, se, na prática, o pequeno está

sendo muito prejudicado em Minas.

Estamos encaminhando favoravelmente à aprovação do projeto, mas fazemos um

apelo à Secretaria de Fazenda para que receba o Sindifisco e adote políticas

republicanas e justas para garantir a saúde fiscal e financeira do Estado de Minas

Gerais.

O Sr. Presidente - 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 2º turno, o Projeto de Lei nº 2.926/2008 na forma do Substitutivo nº 2

ao vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.351/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, que reconhece o relevante interesse coletivo, a importância social das obras e

a utilidade pública das unidades da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -

Apae - localizadas no Estado. A Comissão do Trabalho opina pela aprovação do

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

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.352/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, que reconhece o relevante interesse coletivo, a importância social das obras e

a utilidade pública das unidades da Sociedade São Vicente de Paulo - SSVP -

localizadas em Minas Gerais. A Comissão do Trabalho opina pela aprovação do
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projeto. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Declarações de Voto

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Serei muito rápido, Doutor Viana, para

agradecer, mais uma vez, aos caríssimos companheiros, Deputadas e Deputados,

pela aprovação desses dois projetos importantíssimos para o Estado de Minas

Gerais. O primeiro refere-se ao reconhecimento das nossas Apaes como de relevante

valor social, pelo trabalho que têm desempenhado em todo o Estado. Hoje percebo,

sem dúvida alguma, a necessidade imperiosa de cada Município ter sua Apae. Muitas

já têm declarada a utilidade pública estadual, municipal ou federal em razão da obra

que desempenham, particularmente no trato das crianças que necessitam de

cuidados especiais. Esse projeto da Apae, como também o dos asilos vicentinos,

recebe o reconhecimento do Estado pelo relevante serviço social, pelo indispensável

trabalho social que realiza, o que é benéfico sobretudo para os nossos Municípios.

Percebo, caríssimo Presidente e Srs. Deputados, que estamos avançando de

maneira significativa nessas duas instituições sementeiras de educação, de amor, de

paz. A uma, as Apaes que tratam das crianças que precisam de um tratamento

especial; a duas, os asilos. Hoje é muito importante os Municípios terem dentro de

sua sede os asilos, os lares vicentinos. Lá estão as pessoas que construíram sua

vida, sua história e sua família. Contudo, com o decorrer do tempo, as coisas vão se

findando, e o destino dessas pessoas idosas é ter uma vida digna, com garantias de

moradia, remédio, prestação assistencial e, principalmente, amor. Os nossos asilos

são exclusivamente dedicados a todas as pessoas que hoje são idosas e já fizeram,

plantaram e construíram o desenvolvimento do Município. Então, caríssimo Deputado

Braulio Braz, estamos conseguindo dois avanços importantíssimos para as Apaes e

os asilos. Estamos muito felizes e, brevemente, esperaremos a sanção do

Governador, que, com certeza, reconhecerá o relevante valor social, benéfico e

assistencial desses projetos. No projeto do Servas, conduzido pela Presidente Andréa

Neves, reconhecemos o trabalho extraordinário que tem ajudado as creches e,

particularmente, os asilos. Há poucos dias, participamos, no Palácio, do novo

lançamento do Servas, a Energia do Bem, um convênio da Cemig e do governo do
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Estado com as Apaes, asilos e creches, sempre procurando dar condições

econômicas para a sobrevivência das entidades sociais. Há também o importante

projeto Dignidade, já em segunda fase, que entregou bens móveis e, inclusive, ajudou

na manutenção dos asilos, que muitas vezes são mantidos por paróquias, lojas

maçônicas, Câmaras Municipais, comunidade, doações e rifas. Assim, neste

momento, estamos aprovando dois importantes projetos na área social de Minas

Gerais. Esperamos, muito em breve, a sanção por parte do Governador, para

garantirmos a tranquilidade e a felicidade de todos aqueles que trabalham e

frequentam tanto a Apae quanto os Asilos São Vicente de Paulo. Muito obrigado, Sr.

Presidente.

O Deputado Braulio Braz - Quero fazer uma declaração de voto favorável aos dois

projetos de lei votados hoje, em 2º turno: os de nºs 3.351 e 3.352, de autoria do

brilhante parlamentar Dalmo Ribeiro Silva, nosso companheiro e Presidente da

Comissão de Constituição e Justiça. Parabenizo todos os Deputados pela aprovação,

por unanimidade, desses projetos, em especial o seu autor, homem sensível às

causas sociais e que, com esses dois projetos, traz benefícios diretos para as Apaes

e a Sociedade São Vicente de Paulo, entidades que abrilhantam a justiça e a

fraternidade em nosso país, especialmente no Estado de Minas Gerais. Parabéns,

Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Parabéns, Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais. Agora esses dois projetos serão encaminhados ao Governador para sanção,

e temos certeza de que ela ocorrerá, porque beneficiarão a sociedade mineira e, em

especial, os menos favorecidos do Estado de Minas Gerais. Portanto, esta é a minha

declaração de voto favorável a esses dois projetos. É um prazer participar desta Casa

legislativa. Esta é a oportunidade de vermos a Assembleia Legislativa tão preocupada

com os anseios sociais do povo de Minas Gerais.

O Deputado Célio Moreira - Obrigado, Sr. Presidente. Como vicentino, gostaria

também de parabenizar o Deputado Dalmo Ribeiro Silva por essa iniciativa que

beneficia tanto a Sociedade São Vicente de Paulo quanto as Apaes. Digo, Deputado

Dalmo Ribeiro Silva, que essas entidades prestam o serviço que os governos federal,

estadual e municipal deveriam estar realizando, ou seja, assistência a crianças, a

jovens, a adolescentes e a idosos. A Sociedade São Vicente de Paulo é uma
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instituição respeitada em todo o mundo. No dia 27, comemoramos o Dia de São

Vicente de Paulo. Várias conferências e vários conselhos centrais metropolitanos

realizaram as suas festas regulamentares, manifestando, valorizando e relatando os

feitos da Sociedade São Vicente de Paulo em benefício da promoção humana. Como

V. Exa. disse, as instituições de longa permanência, antigamente chamadas de

asilos, necessitam de algumas adaptações de acessibilidade e precisam da parceria

dos governos municipais e federal, pois têm recebido do Ministério Público

notificações para essa adequação, que é uma exigência também do Estatuto do

Idoso. Todos sabem que a Sociedade São Vicente de Paulo ajuda os mais

necessitados. Gostaria de parabenizá-la e dizer que essa instituição está presente em

165 países do mundo, com mais de 500 mil vicentinos e consócias que,

voluntariamente, prestam esse serviço em prol da promoção humana, recuperando e

salvando vidas. A Sociedade São Vicente de Paulo precisa da ajuda do Governador

Aécio Neves. A nossa amiga Andrea Neves, no Servas, na medida do possível, tem

socorrido as creches, os institutos de longa permanência e as conferências. Como V.

Exa. disse, a Energia do Bem reduzirá bastante os gastos da conta de energia, pois

os chuveiros, as máquinas e lâmpadas utilizarão a energia solar. Portanto,

precisamos ajudar a Sociedade São Vicente de Paulo, que muito tem feito no Brasil e

no mundo para a promoção humana. Contamos com a presença das Apaes nesta

Casa e nas Comissões, principalmente na Comissão de Saúde, e também criamos

uma comissão especial para tratar das situações que envolvem portadores de

necessidades especiais, de transtorno mental e de autismo. As Apaes também

precisam do apoio dos governos municipais, estaduais e federal, pois a maioria

presta um trabalho voluntário e necessita de especialistas para os tratamentos e para

dar condições aos familiares. Portanto, não há nada que macule o trabalho dessas

duas instituições. Mais uma vez, parabenizo-as pelo trabalho desenvolvido.

Tentaremos incluí-las no orçamento do Estado. Já fiz um apelo a todos os Deputados

desta Casa para apresentarmos emendas ao orçamento do Estado a fim de

atendermos às Apaes, às comunidades terapêuticas e à Sociedade São Vicente de

Paulo, indicando recursos para que possam desempenhar esse trabalho social e

filantrópico em defesa da vida. Os Deputados João Leite e Antônio Júlio estão
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sensíveis às questões sociais. Temos de defender emendas que possibilitem a

chegada de recursos a essas instituições, pois muitas enfrentam dificuldades até com

alimentação. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Votação, em 2º 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 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 3.441/2009 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.442/2009, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itamoji 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 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.123/2008, do Deputado Walter Tosta,

que altera o art. 3º da Lei nº 14.937, de 23/12/2003. A Comissão de Justiça concluiu

pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. A

Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 2, que apresentou, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão

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

Financeira, que opinou pela aprovação do Substitutivo nº 3 e pela rejeição da

Emenda nº 1. Vem à Mesa requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva solicitando

inversão de preferência na votação do Projeto de Lei nº 2.123/2008, de modo que o

Substitutivo nº 3 seja apreciado em primeiro lugar. Em votação, o requerimento. As

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

Pausa.) Aprovado. Em votação, o Substitutivo nº 3. As Deputadas e os Deputados

que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a

aprovação do Substitutivo nº 3, ficam prejudicados os Substitutivos nºs 1 e 2 e a

Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 2.123/2008

na forma do Substitutivo nº 3. À Comissão de Fiscalização Financeira.
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Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.149/2009, do Deputado Fábio Avelar,

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

especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na

forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira

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

Justiça. Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto,

aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 3.149/2009 na forma do Substitutivo nº 1. À

Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.300/2009, do Deputado Domingos

Sávio, que altera a destinação prevista para o imóvel doado ao Município de Ijaci nos

termos da Lei nº 11.620, de 4/10/1994. A Comissão de Justiça conclui pela

constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. Em votação, o Substitutivo nº 1. As

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

Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº

3.300/2009 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.487/2009, do Deputado Zé Maia, que

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

Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do

Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela

aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. Em

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

o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como

se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto

de Lei nº 3.487/2009 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Fiscalização

Financeira.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 16/2007, do Deputado Eros Biondini,

que obriga a implantação do processo de coleta seletiva de lixo em “shopping
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centers” e outros estabelecimentos que especifica no Estado. A Comissão de Meio

Ambiente opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno, com as

Emendas nºs 1 e 2, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores

inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas. As

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

Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas nºs 1 e 2. As Deputadas e os

Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas.

Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 16/2007 na forma do

vencido em 1º turno, com as Emendas nºs 1 e 2. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º 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 Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto

na forma do vencido em 1º turno. Vem à Mesa requerimento do Deputado Getúlio

Neiva, solicitando o adiamento da discussão do Projeto de Lei nº 3.480/2009 por 5

dias. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.515/2009, do Deputado André

Quintão, que altera a redação do art. 2º da Lei nº 14.599/2003, que autoriza o Poder

Executivo a doar ao Município de Matias Barbosa o imóvel que especifica. A

Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do

Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela

aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. Em

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

o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como

se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto

de Lei nº 3.515/2009 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Fiscalização

Financeira.

Questão de Ordem

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, percebemos que não há quórum para dar

prosseguimento aos trabalhos e peço a V. Exa. que encerre a reunião de plano.

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 ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já

publicada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.977/2009

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado Roberto Carvalho, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação União de Amigos do Ideal Frimisa, 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 com a Emenda nº 1,

que apresentou, cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela,

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.977/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

União de Amigos do Ideal Frimisa, com sede no Município de Santa Luzia, que tem

como finalidade a difusão e a prática de atividades esportivas, culturais e de lazer.

Dessa maneira, realiza eventos, campeonatos e reuniões de caráter social e

cultural; representa perante as autoridades administrativas e judiciais os interesses de

seus associados; firma convênios com órgãos públicos e privados para subsidiar suas

iniciativas; luta pela defesa das liberdades individuais e coletivas e pelos direitos

fundamentais do homem.

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

Justiça, altera a redação do art. 1º do projeto, com a finalidade de 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
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Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.977/2009,

em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 30 de setembro de 2009.

Carlin Moura, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.306/2009

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em epígrafe objetiva declarar de

utilidade pública a Associação Esportiva Cultural Ponte Preta, 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.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.306/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Esportiva Cultural Ponte Preta, com sede no Município de Belo Horizonte, entidade

sem fins lucrativos, cujo objetivo básico é promover ações nas áreas ligadas ao

desporto.

Para tanto, a entidade desenvolve a educação física, promove reuniões e diversões

de caráter cultural, esportivo, cívico e social, bem como realiza atividades para a

terceira idade.

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.
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Dessa forma, acreditamos ser a entidade em questão merecedora do título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 3.306/2009, em turno

único.

Sala das Comissões, 30 de setembro de 2009.

Deiró Marra, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.347/2009

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

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.

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 3.347/2009 pretende declarar de utilidade pública o Clube

Olímpico e Recreativo Amaro Lanari, com sede no Município de Coronel Fabriciano,

entidade de caráter desportivo, sem fins lucrativos, que tem como objetivo incentivar

o esporte amador.

Tem como finalidade principal, portanto, promover atividades esportivas, por meio

de treinamento, aulas técnicas e competições, visando à integração social e à

melhoria da qualidade de vida da comunidade. Procura também, dentro do processo

de cooperação e confraternização, desenvolver ações no campo da assistência

social, da habitação, da saúde, da educação, da cultura e do lazer.

Diante dessas considerações, acreditamos ser a instituição merecedora do título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.347/2009,
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em turno único.

Sala das Comissões, 30 de setembro de 2009.

Ruy Muniz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.419/2009

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Esporte Clube União, com sede no Município de Bela Vista de

Minas.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.419/2009 objetiva declarar de utilidade pública o Esporte

Clube União, com sede no Município de Bela Vista de Minas, que, fundado em 1976,

tem por finalidade a difusão da prática esportiva.

Com esse propósito, articula o esporte e o lazer com programas de promoção à

saúde, objetivando os efeitos da prática esportiva no desenvolvimento da cidadania e

a melhor qualidade de vida de seus associados e da comunidade. Ao mesmo tempo,

implementa projetos de combate ao álcool e as drogas.

Diante dessas considerações, acreditamos ser a instituição merecedora do título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.419/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 30 de setembro de 2009.

Deiró Marra, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.527/2009

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

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

utilidade pública a Federação Mineira de Orientação - FMO -, 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 3.527/2009 pretende declarar de utilidade pública a Federação

Mineira de Orientação - FMO -, com sede no Município de Belo Horizonte. Possuindo

caráter exclusivamente esportivo, é constituída por todas as instituições que praticam

o desporto orientação, moderna modalidade esportiva que usa a própria natureza

como campo de jogo, em que o praticante tem que passar por pontos de controle

marcados no terreno no menor tempo possível, com o auxílio de uma bússola.

Com o propósito de realizar uma atividade física ao ar livre, o desporto orientação

mantém a mente do praticante ocupada durante a execução do trajeto, atento para

não danificar os recursos naturais, contribuindo para a educação ambiental.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.527/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 30 de setembro de 2009.

Gláucia Brandão, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.538/2009

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe visa dar a

denominação de Escola Estadual Agmar Gomes do Couto, de ensinos fundamental e

médio na modalidade de educação de jovens e adultos - EJA -, à Escola Estadual de

Ensino Fundamental e Médio - EJA -, no Município de Pará de Minas.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constituição e Justiça, que
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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, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.538/2009 visa dar a denominação de Escola Estadual Agmar

Gomes do Couto à escola estadual de ensino fundamental e médio - EJA -, localizada

na Penitenciária Doutor Pio Canedo - PDPC -, situada na Estrada dos Costas, s/no,

no Município de Pará de Minas.

O projeto encaminhado pelo Governador tem o objetivo de prestar justa

homenagem à memória de Agmar Gomes do Couto, professor entusiasta, criativo,

dinâmico e compromissado com a missão de educar. Aluno exemplar, apesar das

dificuldades enfrentadas por ele e sua família, graduou-se em História, atuando em

várias escolas da rede pública, nas quais se destacou e era muito querido pelos

alunos, colegas, funcionários e diretores.

Em reconhecimento ao seu trabalho, é justo lhe seja prestada homenagem

duradoura pelo empréstimo de seu nome para denominar o referido bem público.

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

Justiça, altera a redação do art. 1º, com o objetivo de incluir a designação “Professor”

antes do nome do homenageado, para melhor identificar sua importância para as

futuras gerações.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.538/2009

em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 30 de setembro de 2009.

Gláucia Brandão, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.552/2009

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe visa dar a

denominação de Escola Estadual Aloízio Castanheira à escola estadual de ensino
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médio localizada no Município de Uberaba.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 103, I,

“b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.552/2009 tem por finalidade dar a denominação de Escola

Estadual Aloízio Castanheira à escola estadual de ensino médio situada no Distrito de

Ponte Alta, no Município de Uberaba.

Aloízio Castanheira nasceu em Sacramento, em 1931, e, aos 11 anos, mudou-se

para Uberaba. Ali realizou seus estudos e iniciou sua vida profissional como bancário

no Banco Hipotecário. Em 1954, transferiu-se para Ponte Alta, onde desenvolveu

várias atividades de grande importância para a cidade.

Em 1964, participou da fundação da Escola Estadual Walter Prado Dantas, que

ministrava ensino fundamental, de 1ª a 4ª séries, aos filhos dos operários da fábrica

de cimento e a todas as crianças da região.

Constatada a necessidade de ampliação da escola para atender aos jovens na

continuação de seus estudos, iniciou, com um grupo de amigos, uma árdua luta para

conquistar um ginásio – de 5ª à 8ª série – para a comunidade. A fundação do Ginásio

Municipal contribuiu para que os jovens continuassem seus estudos sem precisar

viajar todos os dias até Uberaba.

O homenageado foi designado, a partir de 1971, para Presidente da Fundação

Municipal de Ensino Dom Sebastião de Araújo e para Secretário do Ginásio. Em

seguida, tornou-se Diretor dessa escola até 1975, quando voltou para a cidade de

Uberaba.

Em reconhecimento a seu trabalho, é justo lhe seja prestada homenagem

duradoura pelo empréstimo de seu nome para denominar a referida unidade de

ensino.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.552/2009

em turno único.
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Sala das Comissões, 30 de setembro de 2009.

Deiró Marra, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.574/2009

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública a Associação Desportiva Cruz Azul, com sede no Município de

Montes Claros.

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 3.574/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Desportiva Cruz Azul, entidade de caráter desportivo, sem fins lucrativos, que tem

como objetivo incentivar o esporte amador.

Tem como finalidade principal, portanto, promover atividades esportivas e de lazer,

visando à melhoria da qualidade de vida das crianças, adolescentes, jovens, idosos e

portadores de necessidades especiais, à sua inserção na sociedade e no mercado de

trabalho, além do desenvolvimento psicossocial e físico.

Procura, também, promover palestras, seminários e conferências, objetivando a

prevenção contra a dependência ao uso de entorpecentes, bebidas alcoólicas ou

qualquer tipo de substância nociva à saúde dos usuários.

Diante dessas considerações, acreditamos ser a instituição merecedora do título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.574/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 30 de setembro de 2009.

Ruy Muniz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.584/2009
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Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado Ruy Muniz, o projeto de lei em epígrafe objetiva declarar de

utilidade pública a Associação Eligê de Futebol Clube, com sede no Município de

Brumadinho.

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 3.584/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Eligê de Futebol Clube, com sede no Município de Brumadinho, entidade sem fins

lucrativos, cuja finalidade, conforme dispõe seu estatuto, é difusão de atividades

sociais, cívicas, culturais e desportivas.

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.

Dessa forma, a entidade em questão é merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 3.584/2009 em turno

único.

Sala das Comissões, 30 de setembro de 2009.

Gláucia Brandão, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.612/2009

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório
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De autoria do Deputado Getúlio Neiva, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Flamenguinho Esporte Clube, com sede no Município de Padre

Paraíso.

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”,

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.612/2009 pretende declarar de utilidade pública o

Flamenguinho Esporte Clube, com sede no Município de Padre Paraíso, que tem

como finalidade primordial a difusão de atividades sociais, cívicas, culturais e

desportivas.

É relevante mencionar que a referida entidade prioriza a prática do esporte,

principalmente o futebol, podendo ainda competir em todas as modalidades

esportivas amadoristas especializadas.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.612/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 30 de setembro de 2009.

Carlin Moura, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.618/2009

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Juventude de Casquilho Esporte Clube, com sede no Município de

Conceição do Pará.

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 3.618/2009 objetiva declarar de utilidade pública o Juventude de

Casquilho Esporte Clube, com sede no Município de Conceição do Pará, fundado em

2000, que tem por escopo a difusão de atividades sociais, cívicas, culturais e

desportivas.

Com esse propósito, incentiva a difusão do esporte por meio da prática em diversas

modalidades, além da realização de reuniões, torneios e competições, buscando criar

hábitos de vida saudável e integrar seus associados na comunidade.

Diante dessas considerações, acreditamos ser a instituição merecedora do título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.618/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 30 de setembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.622/2009

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em epígrafe objetiva

declarar de utilidade pública a Associação Esportiva Barcelona do Barreiro, 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.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.622/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Esportiva Barcelona do Barreiro, com sede no Município de Belo Horizonte, entidade

sem fins lucrativos, cuja finalidade, conforme dispõe seu estatuto, é a difusão de

atividades sociais, cívicas, culturais e desportivas.
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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.

Dessa forma, acreditamos ser a entidade merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.622/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 30 de setembro de 2009.

Carlin Moura, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.623/2009

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

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.

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 3.623/2009 pretende declarar de utilidade pública a Fundação

Comunitária de Ensino Superior de Itabira - Funcesi -, com sede no Município de

Itabira, que tem como finalidade implementar ações nas áreas das ciências, artes e

letras.

Para a consecução de seus propósitos, promove cursos de capacitação

profissional; incentiva a realização de pesquisas para o aprimoramento de

conhecimento técnico e científico; implementa intercâmbio cultural com entidades
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congêneres nacionais e estrangeiras, e desenvolve e apoia ações de assistência

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 3.623/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 30 de setembro de 2009.

Ruy Muniz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.689/2009

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em epígrafe objetiva

declarar de utilidade pública o Bandeirante Esporte Clube, com sede no Município de

Jaíba.

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 3.689/2009 pretende declarar de utilidade pública o Bandeirante

Esporte Clube, com sede no Município de Jaíba, entidade sem fins lucrativos, cuja

finalidade, conforme dispõe seu estatuto, consiste na difusão das atividades de

defesa de direitos sociais, cívicos, culturais e esportivos.

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.
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Diante dessas considerações, acreditamos ser a instituição merecedora do título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 3.689/2009 em turno

único.

Sala das Comissões, 30 de setembro de 2009.

Carlin Moura, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.702/2009

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

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.

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 3.702/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária, Esportiva, Recreativa, Beneficente e Cultural Ipê Amarelo, com sede no

Município de Sabará, que tem como finalidade defender os interesses dos moradores

do condomínio Ipê Amarelo, além de cultivar a cordialidade e cooperação entre seus

associados.

Para a consecução de sua meta, promove atividades sociais, culturais e

desportivas, visando ao desenvolvimento físico, intelectual e moral de seus membros;

fornece orientações relacionadas aos direitos e deveres dos moradores e outras

matérias de interesse e incentiva o cuidado com o meio ambiente. Dessa maneira,

integra seus associados na comunidade em que vivem, ajudando-os a realizarem

suas plenas potencialidades sociais e afetivas.

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 3.702/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 30 de setembro de 2009.

Gláucia Brandão, relatora.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 7 DE OUTUBRO DE 2009

ATAS

ATA DO EVENTO REALIZADO NA 88ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 1º/10/2009

Presidência do Deputado Weliton Prado

Sumário: Destinação da interrupção dos trabalhos ordinários - Composição da

Mesa - Registro de presença - Palavras do Sr. Presidente - Palavras do Secretário

Gustavo Corrêa - Palavras do Deputado Federal Elismar Prado - Palavras da Srta.

Heloar Rodrigues - Palavras do Sr. Roberto Tross - Palavras do Deputado João Leite

- Palavras do Sr. Nilo Furtado - Palavras do Deputado André Quintão - Palavras do

Deputado Federal Reginaldo Lopes - Esclarecimentos sobre os debates - Debates.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente - Destina-se esta parte da reunião a debater o Estatuto Nacional

da Juventude, promovido pela Comissão Especial destinada a proferir parecer ao

Projeto de Lei nº 4.529/2004, que dispõe sobre o Estatuto da Juventude e dá outras

providências.

Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs.

Deputado Federal Reginaldo Lopes, membro da Comissão Especial destinada a

proferir parecer ao Projeto de Lei nº 4.529/2004, que dispõe sobre o Estatuto da

Juventude e dá outras providências, e Presidente da Frente Parlamentar em Defesa

das Políticas Públicas para a Juventude da Câmara dos Deputados; Deputado

Federal Elismar Prado; Deputado Gustavo Corrêa, Secretário de Estado de Esportes

e da Juventude; Roberto Tross, Coordenador Especial da Juventude da Secretaria de

Estado de Esportes e da Juventude; e Nilo Furtado, Presidente do Conselho Estadual

da Juventude; a Exma. Srta. Heloar Rodrigues, estudante que participou do Programa

Chefs do Amanhã - edição 2008, do Governo do Estado; e os Exmos. Srs. Deputados

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular desta Casa e autor

da Lei nº 18.136, de 2009, que estabelece o Plano Estadual da Juventude; e João

Leite, Presidente da Comissão de Segurança Pública desta Casa.
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Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença dos Exmos. Srs. Marco Túlio,

da Coordenadoria de Juventude do Município de Nova Lima; Edson Soró, da

Coordenadoria de Juventude do Município de Betim; Fredinho, da Prefeitura

Municipal de Contagem; Vereadores Beto Diniz, da Câmara Municipal de Contagem;

e José Camilo Júnior, da Câmara Municipal de Ouro Fino; e Tiago Franco, Presidente

da Juventude do PSDB de Contagem; das Exmas. Sras. Irmã Luciene e alunos do

Colégio Santa Marcelina; e Verimar Mendes, Coordenadora do Projovem Urbano de

Belo Horizonte, que representa a Secretária Municipal de Educação, Sra. Macaé

Maria Evaristo; e dos Exmos. Srs. Sidinho do Ferrotaco, ex-Deputado Estadual e

Prefeito Municipal de São João del-Rei; e Alisson Diego Batista Moraes, Prefeito

Municipal de Itaguara.

Palavras do Sr. Presidente

Gostaria de cumprimentar a todos e a todas e falar sobre a importância deste

evento. Se fizermos uma análise histórica, perceberemos que praticamente todas as

lutas e conquistas deste país tiveram a participação da juventude, seja na época da

Inconfidência Mineira, seja na da Abolição da Escravatura ou na da luta em defesa do

petróleo em nosso país, que foi fundamental. Se a juventude não se tivesse levantado

em todos os cantos do País para fazer a defesa do petróleo, hoje não poderíamos

discutir o marco regulatório do pré-sal para que o País saia da posição de país em

desenvolvimento para a de país desenvolvido.

A previsão é de que em 2020 o PIB do nosso país deve dobrar. Os estudantes

resistiram com muita bravura ao regime militar, que castrava todos os direitos civis do

povo, torturando e matando todos os que se posicionavam contra o governo. Muitos

estudantes deram a vida por um Pais democrático.

Se fizermos uma análise mais recente da história do País - a campanha das Diretas

Já, o Fora Collor -, veremos uma juventude indignada. E isso ocorre no mundo todo,

como a mobilização contra a guerra do Iraque. Enfim, a juventude sempre deu sua

contribuição para um mundo melhor.

Tenho certeza absoluta de que este será um momento de colher contribuições.

Parabenizo de forma especial o Deputado Reginaldo Lopes. Temos todas as



____________________________________________________________________________
389

possibilidades de começar a fazer justiça com os que já contribuíram tanto com o

nosso país. Paulo Freire já dizia que, se a educação, sozinha, não transforma a

sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda.

Desde que foi promulgada a Constituição Federal de 1988 e, logo a seguir, a

Constituição Estadual de 1989, a Assembleia Legislativa de Minas vem

desenvolvendo projetos de aproximação com os diversos segmentos sociais, com o

objetivo de estimular a discussão compartilhada de assuntos de interesse público e

de fortalecer o papel dos cidadãos na consolidação da democracia. As iniciativas

voltadas para o público jovem sempre mereceram atenção especial entre tais

projetos, a ponto de muitas delas terem-se tornado ações permanentes da Casa.

Referimo-nos particularmente aos programas de educação para a cidadania, que

consistem na transmissão de fundamentos políticos para a juventude. São exemplos

desses programas as Visitas Orientadas, nas quais se apresentam a alunos do

ensino fundamental os espaços de trabalho e as funções básicas da Assembleia, e o

Parlamento Jovem – neste ano já em sua sexta edição -, cujo objetivo é envolver

estudantes do ensino médio e universitários em atividades de reflexão sobre o Poder

Legislativo.

No ensejo das eleições municipais do ano passado, esta Casa desenvolveu

também o projeto Expresso Cidadania, destinado a estimular a participação política e

o exercício consciente do voto entre jovens de 16 e 17 anos alunos do ensino médio

da rede pública do Estado. Neste ano, como parte das comemorações dos 20 anos

da Constituição Estadual, estamos promovendo um concurso de redação sobre o

tema, dirigido a estudantes do ensino médio de escolas públicas e particulares do

Estado. Pretende-se, com a iniciativa, conscientizá-los sobre a importância da Carta

de 1989 para o desenvolvimento econômico e social do Estado.

A Assembleia de Minas também está envolvida, juntamente à Secretaria de

Desenvolvimento Social e ao Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do

Adolescente, na promoção, nos dias 6 a 8 deste mês, da VII Conferência Estadual

dos Direitos da Criança e do Adolescente, preparatória para a conferência nacional, a

ser realizada em dezembro, em Brasília.

Com relação específica aos jovens com idade entre 15 e 29 anos, esta Casa
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aprovou projeto de lei do Deputado André Quintão, que institui a Política Estadual de

Juventude, transformado em lei por sanção do Governador Aécio Neves em maio

deste ano. Parabenizamos esse parlamentar, que, aliás, fez mobilizações nesta

Casa, trabalhou arduamente para convencer o conjunto dos Deputados.

Queremos, com esses exemplos, mostrar a atenção que o Parlamento mineiro

dedica às questões relacionadas aos jovens, que merecem lugar especial entre as

políticas públicas em razão das peculiaridades inerentes a sua formação e ao fato de

que, em futuro próximo, estará em suas mãos o destino do Estado e do País.

É, portanto, com grande identidade de propósitos que recebemos os representantes

da Comissão Especial da Câmara dos Deputados encarregada de analisar e emitir

parecer sobre o Projeto de Lei nº 4.529/2004, que trata do Estatuto da Juventude, e

apoiamos sua iniciativa de vir a Minas Gerais para debatê-lo e colher propostas para

seu aprimoramento.

Cumprimentamos, particularmente, o Deputado Federal Reginaldo Lopes, membro

da Comissão Especial e Presidente da Frente Parlamentar em Defesa de Políticas

Públicas de Juventude, da Câmara dos Deputados. Da mesma forma, agradecemos a

efetiva contribuição da Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude, por meio da

Coordenadoria Especial da Juventude, para a realização deste encontro e a

mobilização das lideranças juvenis e gestores públicos para debaterem o tema.

Fazemos aqui uma saudação especial ao Deputado Estadual e Secretário Gustavo

Corrêa, ele também um jovem e, por conseguinte, inteiramente sintonizado com os

assuntos atinentes a sua Pasta. Agradecemos também aos Deputados desta Casa

que se empenham na discussão das questões que dizem respeito aos jovens e se

integraram à realização deste evento, assim como a todos os presentes, com a

expectativa de que os debates em nosso Estado produzam subsídios valiosos para o

aperfeiçoamento do projeto de lei em tramitação na Câmara. Muito obrigado.

Palavras do Secretário Gustavo Corrêa

Boa-tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o Presidente deste encontro,

Deputado Weliton Prado, que neste ato representa o Presidente desta Casa,

Deputado Alberto Pinto Coelho; o Deputado Reginaldo Lopes e o Deputado Elismar

Prado, meus colegas de Assembleia; Deputado André Quintão, que merece todo o
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nosso apoio e reconhecimento pelo seu trabalho e pela sua luta na aprovação da lei

que instituiu a Política Estadual de Juventude; o prezado Deputado João Leite, a

quem tive a honra de suceder na Secretaria de Esportes; os Deputados Ademir

Lucas, Domingos Sávio, Sebastião Costa e Doutor Rinaldo; os telespectadores da TV

Assembleia; os meus amigos e visitantes; e os jovens que hoje participam desta

solenidade.

Em primeiro lugar, quero dizer que a idade colocada para configurar um jovem é

dos 15 aos 29 anos. Não estou dentro dessa faixa etária, e tenho certeza de que

outros da Mesa também não, mas todos nós nos consideramos jovens. Não somos

jovens na idade, mas sim nos pensamentos. Todos compartilhamos das mesmas

agonias, das mesmas aflições, dos mesmos desejos e dos mesmos sonhos. Penso

que todos nós que aqui estamos desejamos ver, com certeza, uma sociedade cada

vez mais justa, menos desigual, onde a sociedade e o cidadão sempre sejam os

grandes contemplados com as ações dos governos, independente de questões

partidárias.

Temos aqui um exemplo muito claro de que estamos todos preocupados com o

futuro, e não apenas do nosso Estado, mas com o futuro de uma nação, quando

estamos todos aqui para debater, discutir, ouvir as agonias, os anseios de todos,

membros dos mais diversos partidos políticos. Temos pessoas ligadas ao Presidente

Lula, temos pessoas ligadas ao meu partido, que faz oposição ao Presidente Lula, e

que aqui, em Minas, estão aliadas ao Governador Aécio Neves, e também outros que

aqui fazem oposição ao Governador Aécio Neves. Porém todos nós sabemos e

reconhecemos a importância do jovem na história do nosso país.

Com certeza foram os jovens que ajudaram em determinada época, quando se

uniram a outros tantos, e não apenas a jovens, para colocar um fim no regime militar,

para que pudéssemos ter a oportunidade de expressar o nosso direito sagrado que é

o voto, com que teríamos condições de acabar com o regime militar, condições de

fazer com que cada um tivesse oportunidade de expressar-se de forma mais

tranquila. A partir daquele momento, vimos, prezados Deputados Reginaldo Lopes e

Elismar Prado, construindo políticas públicas para a juventude. Tenho certeza de que

temos avançado muito, prova disso é este ato que ora celebramos. Quem diria ou
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imaginaria que teríamos todos a oportunidade de estar sentados na Casa Legislativa,

na Casa do povo, para levar aos políticos, eleitos pelo voto da população, os

interesses e os desejos que a cada jovem afligem!

Todos sabemos que os jovens são extremamente vulneráveis à realidade brasileira,

enfrentam uma série de problemas, como o desemprego, a falta de oportunidade para

desenvolver suas atividades. Porém, creio que ações como esta, com certeza, fazem

cada vez mais com que essas dificuldades sejam superadas e que os governantes

passem a olhá-las de forma diferente. E não poderia deixar de ser - peço licença aos

membros da Mesa para dizer que o governo do Estado pode não agradar a uns, mas,

com certeza, tem agradado a juventude do nosso Estado. O Governador, de forma

inédita, tão logo foi reeleito pelo voto popular, resolveu criar a Secretaria de Esportes

e da Juventude. Trata-se de algo inédito não apenas no nosso Estado, mas no nosso

país. Foi a primeira Secretaria a ser criada, tem à frente o meu grande amigo e

colaborador Roberto Tross, que tem-se empenhado e busca encontrar os

mecanismos e as opções para discutir com toda a juventude as suas aflições. O

Governador criou essa Secretaria e tem-nos dado todo apoio para que, com o

trabalho e ouvindo cada um de vocês, encontremos os melhores mecanismos e os

melhores caminhos para a solução dos nossos problemas. Já temos caminhado, com

uma série de ações.

Citarei dois programas que nos chamam à atenção. O primeiro, o Poupança Jovem,

em que os alunos, os estudantes já recebem uma gratificação financeira do Estado

para que, tão logo concluam seus cursos, tenham a oportunidade, num primeiro

momento, de ter um folegozinho para buscar melhor oportunidade de emprego. E o

Chefs do Amanhã, que tem sido um sucesso extraordinário e tem frequentado toda a

mídia, mostrando a todos que tenham aptidão com a gastronomia o que podem

implementar.

Tenho certeza, Roberto, de que, com seu apoio e o de todos os que aqui estão, em

breve teremos políticas mais consistentes, ações que darão o resultado que todos

nós desejamos. As minhas breves palavras são de felicidade. Esta Casa tem-me

dado grandes alegrias - e espero que continue assim por um bom tempo -, sobretudo

também porque sabemos que aqui continua sendo a Casa democrática, a Casa do
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povo de Minas Gerais, onde os grandes debates acontecem. Boa-tarde a todos e

muito obrigado.

Palavras do Deputado Federal Elismar Prado

Boa-tarde a todos. Quero cumprimentar o Deputado Weliton Prado, Presidente

interino, o Deputado Reginaldo Lopes, autor da matéria; o Secretário de Esportes e

da Juventude, Deputado Gustavo Correa; Roberto Tross, Coordenador Especial da

Juventude; Nilo Furtado, Presidente do Conselho Estadual da Juventude; Srta. Heloar

Rodrigues, estudante que participou do programa Chefs do Amanhã, edição 2008, do

governo do Estado; Deputados André Quintão, Presidente da Comissão de

Participação Popular, e João Leite, Presidente da Comissão de Segurança Pública.

Saúdo todos os estudantes, as jovens lideranças presentes neste momento. É

fundamental esse processo de participação popular em defesa da juventude para que

possamos ter um marco legal, jurídico, que reconheça a necessidade de a juventude

formular políticas públicas específicas, o que está acontecendo em todos os Estados,

em todo o País.

Há grandes avanços na história recente, inclusive todo esse processo anterior, de

que participamos como membros do movimento estudantil. Eu, na época, participei

como membro da União Nacional dos Estudantes - UNE - por Minas Gerais. Todo

esse processo e acúmulo construídos com as entidades juvenis, com as associações

e com as lideranças culminou em espaço muito importante que se revelou grande

marco: a criação da Secretaria da Juventude pelo governo federal, referência na

construção e na elaboração de políticas públicas, porque entendemos que fazer

política não é assunto somente para especialistas.

Neste debate do Estatuto, estão presentes todos os especialistas em juventude, as

lideranças, mas também a juventude protagonista, que participa ativamente do

processo, falando de suas realidades. Aliás, chamamos de juventudes todos os

grupos e segmentos jovens. Percebo hoje que a juventude no Brasil é, ao mesmo

tempo, vítima e autora das mazelas sociais, haja vista todos os índices alarmantes de

violência e criminalidade que os envolvem no Brasil. Os jovens são os que mais

sofrem e os que estão mais envolvidos nesse processo. Então é urgente a existência

de marco regulatório, mas não apenas como direito formal, para ficar no papel. É
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importante que possamos, por meio de toda a mobilização, a força, a garra e a

capacidade da juventude, transformar o direito formal em direito real, para que a

realidade seja efetivamente modificada.

Acreditamos que o ponto-chave dessa questão seja a educação. É fundamental

investir em todas as áreas, no transporte, na habitação. Mas, quando falamos em

educação, investimos na formação de cidadãos mais críticos, mais conscientes, mais

exigentes dos seus direitos, e esse é o caminho para fazermos grande transformação

social. É importante também a participação do jovem no processo político - não

necessariamente no processo político-partidário, mas no processo político. A política

não está confinada apenas aos atos praticados em parlamentos, em palácios de

governo; ela atravessa toda a nossa experiência cotidiana, e a juventude do Brasil

está adquirindo essa consciência, percebendo que a política acontece no seu dia a

dia: na escola, no trabalho, na igreja, em casa, nas universidades, no campo, na

cidade, ou seja, em qualquer lugar onde estivermos, pois somos agentes políticos. É

fundamental esse processo na construção de melhorias e avanços na democracia do

Brasil.

Parabenizo, então, o Deputado Federal Reginaldo Lopes, autor da proposta. Ele

vem fazendo grande mobilização em todo o País, com a participação de jovens,

lideranças e entidades, para fazermos essa grande construção em defesa de avanços

reais para a juventude brasileira. Parabenizo-o e digo que também sou membro da

Frente. Assim que cheguei àquela Casa, à Câmara dos Deputados, ingressamos na

Frente, e temos muitas ações em defesa da juventude. Uma delas, que foi grande

bandeira nossa durante o movimento estudantil, foi a merenda escolar para os alunos

do ensino médio. Conseguimos avanço importantíssimo: a inclusão de mais de 8

milhões de estudantes no Programa Nacional de Alimentação Escolar. Antes não

tinham o direito, e, na nova lei, conseguimos inserir a merenda não apenas como

direito no Programa de Alimentação Escolar para os alunos do ensino médio como

também nos programas suplementares de saúde, de transporte escolar, como o

Programa Caminhos da Escola, que visa renovar toda a frota do transporte escolar da

zona rural no País. Para este ano, estão previstos mais de R$1.000.000.000,00 para

aquisição de mais de 6.600 veículos, que farão o transporte dos nossos alunos da
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zona rural com segurança e dignidade. Então são avanços na área da educação,

como o ProUni, o ProJovem e muitos outros programas voltados para a juventude.

Mas queremos mais; a juventude quer mais, merece e precisa disso, porque ela não

é simplesmente o futuro deste país, mas o presente. Ela deve ser tratada como

protagonista, como capaz, realmente, de mudar sua realidade.

Por isso é fundamental esse processo de participação, pelo qual parabenizo o

Deputado Weliton Prado, que tem feito brilhante trajetória em defesa da juventude de

nosso Estado e do País, o Deputado Federal Reginaldo Lopes e o Deputado André

Quintão. Parabenizo, da mesma forma, todas as lideranças, assim como todos os

jovens presentes, que sempre podem contar com a nossa atuação firme e combativa

em defesa dos direitos da juventude brasileira. Muito obrigado.

Palavras da Srta. Heloar Rodrigues

Boa-tarde a todos. Participei do projeto Chefs do Amanhã, do governo de Minas, o

qual é muito bacana. Sinto-me privilegiada por poder estar aqui falando sobre esse

projeto, por meio do qual tive várias oportunidades, como a de conhecer “chefs”

catalães. Agradeço ao Sr. Tross esse projeto, que é tão lindo. Imaginem se

tivéssemos a aprovação dessa lei para o jovem. Vamos lutar pela tramitação dele.

Obrigada.

Palavras do Sr. Roberto Tross

Boa-tarde a todos. Cumprimento o Deputado Weliton Prado, que preside esta

reunião, com o qual sempre mantenho entendimentos, assim como o Deputado

Gustavo Corrêa, Secretário de Esportes e da Juventude, a quem agradeço todo o

apoio dado à Coordenadoria na nossa Secretaria. Obrigado por tudo. Juntos nos

esforçamos, lutamos e nos empenhamos. Agradeço ainda ao Deputado Reginaldo

Lopes, amigo de anos de luta na construção da política de juventude em nosso país.

Fomos os primeiros a debater um sistema de juventude, que está saindo do papel e

sobre o qual falarei um pouco para o pessoal que está aqui hoje. Cumprimento

também o Nilo, Presidente do Conselho Estadual de Juventude, que tem feito um

brilhante trabalho à frente desse Conselho, assim como a Srta. Heloar, que participou

do Chefs do Amanhã, um dos projetos do governo do Estado. Conversei mais cedo

com ela, que me contou como sua vida mudou a partir das possibilidades de trabalho
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com esse projeto. Ela e vários outros jovens do Estado, a partir desse projeto,

começaram a construir novas possibilidades. Saúdo e agradeço também ao amigo,

meu ex-chefe no Estado, Deputado João Leite, que faz um brilhante trabalho nesta

Casa à frente da Comissão de Segurança Pública. Já estivemos juntos pelo interior

de Minas Gerais debatendo questões relacionadas à segurança e às perspectivas de

solução por meio da juventude. Da mesma forma, cumprimento e agradeço ao

Deputado André Quintão, autor do Plano Mineiro da Juventude, da política estadual.

Já conversamos muito em prol dessa construção. Cumprimento e agradeço também

toda a galera presente. Gostaria de agradecer aos gestores municipais da juventude

aqui presentes, cujos nomes não citarei porque, se falar o nome de um e me

esquecer de outro, alguém pode ficar bravo comigo. Temos um encontro no sábado.

Se eu falar em um e esquecer o outro, ouvirei a reclamação: “Roberto, como você

falou do fulano e esqueceu de mim?” Então, não falarei especificamente de ninguém,

mas de uma das coisas importantes que temos de debater hoje. Estou vendo uma

turma nova, que chegou agora. E ainda há uma moçada aqui do meu lado. Vocês

devem estar se perguntando: “Tudo bem; trouxeram-me para a Assembleia. O gestor

da minha cidade disse que a gente participaria de um evento interessante, mas, afinal

de contas, o que estamos fazendo aqui?” Não é isso? Moçada, estamos aqui para

debater o Estatuto Nacional da Juventude. Vocês já ouviram falar do Estatuto da

Criança e do Adolescente? Vocês já ouviram falar do Estatuto do Idoso? E do

Estatuto da Juventude? Sabem por que vocês nunca ouviram falar do Estatuto da

Juventude? Porque ele ainda não existe. O que estamos fazendo aqui hoje? O que

faremos amanhã e depois? Convidarei vocês para continuarmos essa conversa

amanhã. Estamos aqui para discutir o Projeto de Lei n° 4.529, que trata do Estatuto

da Juventude. Vocês sabiam que a juventude ainda não está na Constituição

Federal? A criança e o adolescente estão na Constituição e o idoso também. E o

jovem? Ainda, não. Consideramos jovem a pessoa que não é mais adolescente, mas

também ainda não é adulto. Essa pessoa ainda não existe sob o ponto de vista do

nosso ordenamento jurídico. A Constituição Federal não trata desse assunto. Agora,

vai tratar, porque uma proposta de emenda constitucional criará o Estatuto. Vocês

entenderam o que estamos fazendo aqui hoje? Estamos aqui, na Assembleia
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Legislativa, no Legislativo mineiro, que, por meio dos seus Deputados -, e temos

vários aqui na Mesa -, que criam as leis em Minas Gerais, em conversa articulada

pela Comissão Nacional, orientou-nos a realizarmos uma reunião para discutirmos o

Estatuto da Juventude, a fim de que os jovens mineiros, ou seja, para que vocês

pudessem participar da construção dessa lei. Quando, em suas vidas, vocês já

participaram da construção de alguma lei? Hoje estão começando a ter essa

oportunidade. É um momento importante de transformação. Estamos fazendo esse

trabalho. Sabem como isso é chamado? Protagonismo juvenil. O jovem começa a

participar das decisões que se referem a ele mesmo. O que estamos fazendo aqui

hoje? Estamos aqui para participarmos de uma primeira solenidade em que as

autoridades presentes discutem seus pontos de vista para, amanhã -, e convido todos

vocês e aqueles que estão assistindo à TV Assembleia - irem à Escola do Legislativo,

aqui ao lado, analisar proposta por proposta. No Projeto de Lei nº 4.529,

analisaremos, por exemplo, o art. 1º. Os jovens de Minas acham que ele está bom ou

podemos melhorá-lo? Depois, analisaremos o art. 2º. Posteriormente, o art. 3º. Assim,

analisaremos ponto por ponto e enviaremos isso a Brasília para que os Deputados

Federais - e aqui, na Mesa, contamos com a presença de um deles, o Deputado

Reginaldo Lopes - saibam o que os jovens de Minas Gerais estão pensando, bem

como para que verifiquem o que podemos construir para o Estatuto da Juventude.

Por isso, estamos aqui hoje com essas pessoas e amanhã debateremos esse

assunto na Escola do Legislativo. Como exemplo, citarei um dos aspectos

fundamentais do debate que temos implementado no País. Vocês já ouviram falar do

Sistema Único de Saúde - SUS? Ou seja, a saúde no Brasil tem um sistema, para o

qual há repasse de recursos. Quando vamos ao hospital, temos médicos, condições

de atendimento, etc. Vocês já ouviram falar do Fundo da Infância e do Adolescente -

FIA? Algumas pessoas sim, outras não. Vocês já ouviram falar do Sistema Nacional

de Juventude? Não existe ainda. Um dos fatores que debatemos, de forma muito

importante, e que queremos implementar no Estatuto da Juventude é um sistema

nacional em que haja repasse de recurso, o Fundo Nacional de Juventude e os

Fundos Estaduais e Municipais de Juventude. É fundamental debatermos tudo isso. A

nossa meta é debater os direitos da juventude, entretanto, para isso, temos de
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entender que, para que se tenha esse direito, é preciso executar alguma coisa para

garantir o meu direito. De nada adianta ter o direito e não ter instrumento para

garanti-lo. Assim, é preciso que haja instrumentos para executar esses meus direitos.

É isso que faremos amanhã. Hoje é um dia de muita importância para nós que

estamos aqui debatendo a política de juventude no Plenário principal da Assembleia,

onde as grandes decisões de Minas Gerais são tomadas. Estamos aqui para debater

política de juventude, o que, até pouco tempo atrás, não imaginávamos que poderia

acontecer, e está acontecendo. É um grande sonho estar aqui, é um momento

importante para se construir tudo isso. Aliás, o nosso Governador Aécio Neves deu

total apoio para a construção da política de juventude no Estado, criou a Secretaria

de Esportes e da Juventude e a Coordenadoria. Hoje, existem seis grande projetos

na Coordenadoria e várias ações importantes, como é o caso do Fica Vivo, do

Poupança Jovem, dos Chefs do Amanhã e dos Diálogos da Juventude. Agora,

estamos criando o conselho. Não sei se vocês sabem, mas já existem 94 Conselhos

de Junventude criados em Minas Gerais. É o Estado com maior número de

Conselhos Municipais de Juventude do País. Ou seja, estamos construindo. Em

Minas, o jovem tem vez e voz e constrói a sua própria história. É com muito orgulho

que estou aqui e deixo um abraço carinhoso para todos. Espero que amanhã

tenhamos um dia de trabalho muito legal, a fim de, efetivamente, apresentarmos as

propostas dos jovens de Minas Gerais para a construção do Estatuto Nacional da

Juventude. Um abraço e muitíssimo obrigado.

Palavras do Deputado João Leite

Boa-tarde e muito obrigado. Na pessoa do Deputado Weliton Prado, que preside

esta audiência na Assembleia Legislativa, gostaria de saudar a todos os

componentes da Mesa e os demais presentes. Rapidamente, gostaria de fazer uma

manifestação que está um pouco ligada à segurança pública. Queria falar um pouco

da minha experiência como jovem, isto é, da minha bandeira quando jovem. Tive o

cuidado de ler a proposta que vocês receberam. Ou melhor, o Deputado Federal

Reginaldo Lopes teve o cuidado de trazer a proposta, o projeto de lei. Foram duas as

lutas da minha juventude. A primeira diz respeito à minha carreira como atleta, desde

criança. Passei grande parte da minha juventude como atleta profissional,
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empreendendo uma grande luta para o reconhecimento da carreira de atleta

profissional, já que, no Brasil, o jogador de futebol não tinha profissão até 1976. Foi

uma grande luta e uma conquista para todos nós naquele momento. Também queria

falar de uma outra luta, que é um grande direito que temos. Tive o cuidado de estudar

a Constituição, porque ela fala desse direito. O projeto de lei fala “ en passant” desse

direito de todos nós, que é o direito à crença e ao culto religioso. Lembro-me de que,

no meu tempo de jovem, tinha a minha fé e queria falar dela. Eu jogava com uma

inscrição, na minha camisa, falando de Jesus: “Cristo salva”. Mas essa inscrição foi

proibida no Brasil. Ao fazer isso, eles rasgaram a Declaração Universal dos Direitos

Humanos, que, no seu art. 18, diz que toda pessoa tem direito à liberdade de

pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de

religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino,

pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou

em particular. Imaginávamos que proibições como essa seriam do tempo da ditadura

militar no Brasil, das ditaduras no mundo. Estamos vendo agora que os jovens atletas

brasileiros querem manifestar sua fé, mas alguns querem proibir. Daqui a pouco, será

proibido que um jovem atleta entre em campo fazendo o sinal da cruz por ser católico,

porque não querem que a religião seja manifestada. Recentemente, alguns

Procuradores Federais queriam retirar todas as bíblias e os crucifixos de repartições

públicas. Teriam um pouquinho de trabalho para retirar aquele crucifixo, não sabemos

quem o colocou na Assembleia Legislativa. Ele pertence a quem? Ao Deputado João

Leite ou a um Deputado católico da Assembleia? Não, ele pertence à fé do povo de

Minas Gerais. Tudo bem, o Estado é laico, é separado, mas as pessoas são

religiosas, elas têm direito à manifestação. Isso não pode ser impedido.

Quero deixar aqui, Deputado Reginaldo, a sugestão de que haja capítulo especial

para a crença da juventude, para aquilo em que creem. Hoje querem cortar, retirar a

fé da pessoa. Imagino aqueles Procuradores criando um monte de servidor público

para procurar as bíblias, os crucifixos. O que fariam com a bíblia? Queimariam? E

com os crucifixos? Quebrariam? O que fariam com isso? Então é muito importante

para a vida do jovem. Deixo meu testemunho, porque tentaram me calar, impedir-me

de falar sobre minha fé, como hoje ainda pretendem calar os atletas. A Fifa não está
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acima da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a CBF não está acima da

Constituição Federal. Esse Estatuto da Juventude precisa permitir ao jovem que ele

tenha sua fé, que fale da sua fé. Estamos na Assembleia recebendo uma religiosa,

que veio com sua vestimenta. Ela é uma irmã, tem todo o direito, ela é religiosa. Mas

poderiam questionar: a Assembleia é laica. Ela não poderia entrar aqui? Precisamos

garantir esse direito a todos os jovens. Para terminar, quero dizer que todos os jovens

têm direito ao espaço esportivo, ao espaço para praticar esporte, para fazer sua

caminhada, para cuidar da sua saúde. Dizem que, se investíssemos mais no esporte,

na juventude do Brasil, gastaríamos muito menos dinheiro na saúde. É

impressionante a conta que se faz. Mas o que fazem muitos administradores?

Quando precisam construir algo público, dizem: “Vamos construir em cima daquele

campo de futebol”. Acabam com o campo, com os espaços esportivos. Os jovens não

têm mais espaço para o esporte.

Termino dizendo que sou do tempo em que Belo Horizonte era generosa com as

crianças, com os adolescentes e com os jovens. Existiam espaços, vários campos de

futebol, nascentes, que eram nossas piscinas gratuitas, mas que foram tampadas.

Hoje grandes avenidas passam por nossos campos de futebol. Se você quiser jogar

futebol, se quiser nadar, pague escolinha, porque não há mais espaço público. Sonho

com escolas que tenham espaços esportivos, piscinas, pistas de atletismo, que é um

esporte tão importante.

Finalizando, convido todos para o seminário legislativo “Esporte, Infância e

Adolescência”, que a Assembleia realizará. A etapa final será realizada neste

Plenário. Esclareço que estão sendo realizadas outras etapas - em Poços de Caldas,

Patos de Minas, Montes Claros e Juiz de Fora -, e a etapa final será realizada nos

dias 25, 26 e 27/11/2009, neste Plenário da Assembleia Legislativa. Vocês

construirão esse Estatuto. Façam-no lembrando que temos fé, temos crenças; para

sermos integrais, precisamos da nossa fé, da nossa crença. Lembrem-se de que

precisamos também do esporte. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Nilo Furtado

Boa-tarde a todos e a todas. Cumprimento os integrantes da mesa na pessoa do

Reginaldo, que tem realizado excelente trabalho pela juventude. Sobre o Estatuto da
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Juventude, queremos que se faça um que realmente atenda às demandas e aos

anseios da juventude. Não queremos um estatuo mirabolante, que não atenda a

essas demandas, mas um estatuto com o pé no chão, que de fato possa transformar

a realidade da nossa juventude. Nos 26 Estados e no Distrito Federal, temos hoje 26

organizações de juventudes estaduais - coordenadorias e secretarias -, mas apenas 9

Conselhos Estaduais de Juventude. Ou seja, realmente falta a implementação das

políticas públicas de juventude.

Queremos que a juventude seja posta em seu lugar e levada a sério; que a ela se

dê o devido valor. A juventude não é só aquela que lutou por bandeiras como “O

petróleo é nosso” e “Fora Collor”; não: a juventude tem seu papel e sabe o que quer.

E o que queremos é a participação do jovem. Queremos que se construam políticas

públicas para a juventude com a participação do jovem. Que ele possa opinar sobre o

que faz e sobre qual o seu papel. Vivemos momento ímpar na história, em que à

juventude é realmente dado valor. Há alguns anos, só se pensava na juventude como

problema, como conjunto de pessoas que só sabiam causar problemas às

autoridades. Hoje, não: somos ouvidos, temos nossa voz e podemos falar. Nosso

principal papel como jovens é o de mostrar que temos voz e vez e que somos

conscientes do que queremos: transformar nossa sociedade. Para isso, queremos

educação de qualidade, oportunidade e transporte. Tudo isso porque queremos

mudar. Somente com a educação poderemos ter um país realmente livre de qualquer

opressão. Com cultura, teremos, sim, jovens que saibam reivindicar seus direitos e

que saibam onde buscá-los. Esse é nosso papel como Conselheiro de Juventude:

ajudar a comunidade jovem a buscar sua transformação, seu recurso, para que

realmente possa transformar nossa sociedade. Gostaria de deixar essas palavras

para a reflexão de todos. Muito obrigado.

Palavras do Deputado André Quintão

Boa-tarde, juventude presente. Peço licença aos integrantes da mesa para

cumprimentar a Heloar, primeiramente, pois a mesa estava com representação de

gênero minoritária em relação à participação política e efetiva da juventude feminina.

Portanto, inicio minha fala cumprimentando a Heloar e, em sua pessoa, todos os

jovens presentes. Cumprimento o Deputado Weliton Prado, Presidente desta reunião,
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Deputado competente e combativo; o amigo e companheiro Reginaldo Lopes,

referência no Congresso Nacional em defesa das políticas de juventude; o Roberto

Tross, coordenador da política de juventude em Minas Gerais - e estendo os meus

cumprimentos ao Secretário, colega e amigo Gustavo Corrêa -; o Nilo Furtado, em

cuja pessoa cumprimento todos os Conselheiros de Juventude do Estado e dos

Municípios; e os gestores de políticas de juventude já mencionados.

O fato de a Assembleia realizar essa etapa de discussão do Estatuto da Juventude

é uma alegria para nós. É muito importante colher sugestões de Minas Gerais para o

aperfeiçoamento da proposta em tramitação no Congresso Nacional. Uma das coisas

que mais temos discutido é não fazer política para a juventude, mas política com a

juventude e de juventudes. Não adianta falar e não fazer. Esse é um bom exemplo.

Na tramitação da nossa lei na Casa, realizamos várias audiências públicas por meio

da Comissão de Participação Popular. A primeira conferência estadual referendou a

nossa proposta. A participação popular legitima e dá força às leis em vigor neste país.

Serei breve, pois amanhã vamos discutir a Lei Estadual de Juventude. Trouxe uma

cartilha, que lhes será entregue, e gostaria que a lessem até amanhã, se tiverem

tempo, para que possamos fazer o debate com uma base comum de informação.

Quero destacar a nova forma de compreender, valorizar e respeitar as juventudes.

Muitos disseram, com razão, que temos de acabar com essa história de que a

juventude é o futuro. A juventude é o presente; as pessoas estão vivendo, têm

anseios, demandas, sonhos, frustrações, angústias. Não estamos preparando algo

para o futuro, mas estamos vivendo o presente. Outra questão é a associação de

juventude com problema. Pensam em juventude e se lembram de droga, violência,

bagunça, irreverência. Precisamos inverter essa lógica, o que significa compreender a

importância dessa fase da vida que a lei estipula entre 15 anos e 29 anos. Essa é

uma fase muito importante para todos vocês e para os jovens brasileiros, que já são

51 milhões. Não estamos falando de poucas pessoas, mas de 51 milhões de

brasileiros. A juventude é o período fundamental da formação acadêmica e

intelectual. É quando nos descobrimos e quando conhecemos o mundo. É nessa fase

geracional que começamos a fazer nossas escolhas profissionais, a orientar nossos

dons, talentos e vocações. É nessa fase que nos habilitamos para o primeiro
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emprego, que criamos condições para ter a autonomia da sobrevivência própria,

ainda que mantidos os vínculos afetivos e familiares. Mas também é o momento em

que começamos a ter um nível de autonomia na construção das nossas próprias

vidas e escolhas. É nesse período que amadurecemos politicamente e formamos as

nossas convicções políticas para compreensão do mundo. Tudo isso é fundamental.

E vejo a irreverência e a ousadia como fatores altamente positivos e próprios da

juventude. É nesse momento também que quebramos barreiras, que ousamos, que

quebramos preconceitos, que rompemos com estigmas e preconceitos. Isso é

positivo; portanto, tem de ser vivido muito intensamente para que essas escolhas e

esse processo tenham bons resultados no presente, também alicerçando os passos

seguintes.

Terminando, acho que temos desafios muito objetivos que devem ser enfrentados

no Plano Nacional - o Estatuto e o Plano Nacional são um bom caminho -, no Plano

Estadual e no Plano local. Em Minas Gerais, temos ainda um nível de evasão escolar

muito alto no ensino médio, e milhares de jovens que nem sequer têm acesso a essa

etapa de ensino ou não a concluem. Imaginem hoje um jovem que não conclui o 2º

grau; o que o espera na vida, na profissionalização e na geração de renda? Não

temos ainda a inclusão digital. Quantos jovens ainda estão distantes dessa revolução

causada pela informática?

Temos ainda problemas gravíssimos no primeiro emprego. Não sei se sabem, mas

a maior taxa de desemprego está concentrada na faixa da juventude. E os jovens

precisam de um nível de renda, às vezes, até para se manterem na universidade. O

nível de participação na universidade do jovem do Brasil em idade de cursar o ensino

superior é muito baixo - cerca de 12%, 13%. A cada 10 jovens que poderiam estar na

universidade, apenas 1 está. É muito pouco. Temos hoje dificuldades gravíssimas na

área social, relativas à manutenção, à renda. Muitos casos de evasão escolar são

causados pela necessidade do trabalho.

Temos problemas relacionados ao desrespeito à diversidade étnica, racial e sexual.

Temos problemas ainda de incompreensão ou mesmo de bloqueio do chamado

protagonismo juvenil. A história de que o jovem é alienado vai virando uma verdade,

porque, às vezes, faltam canais adequados de participação política do jovem ou
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mesmo reconhecimento de expressões políticas do jovem por meio de outras

manifestações - o “hip-hop”, uma pintura, uma música, uma manifestação não formal,

não enquadrada no modelo clássico partidário.

Portanto, temos muitos desafios, mas eles devem ser superados com a

colaboração de todos. Daí a importância do evento de hoje, da organização

estudantil, das juventudes nas suas mais diversas formas. Estaremos aqui, amanhã,

à disposição, para discutir a lei estadual e contribuir com os projetos e com o estatuto

do Deputado Federal Reginaldo Lopes, reconhecendo avanços. Acho muito

importante reconhecermos que alguma coisa está sendo feita. Hoje temos o ProUni, a

retomada da ampliação das vagas nas universidades federais, a ampliação de

recursos para a educação por meio do Fundeb, a retomada do ensino técnico

profissionalizante, o apoio aos Municípios com o objetivo de estimular as

coordenadorias e os conselhos municipais. Já mencionei, Roberto, a I Conferência

Estadual em Minas Gerais, que tem essa lei de nossa autoria. O nosso desafio agora

é efetivá-la. As coisas estão caminhando, mas o passivo social no Brasil é tão grande

que temos de caminhar mais rápido, porque isso significa uma juventude e seres

humanos mais felizes. Muito obrigado e bom trabalho para todos vocês.

Palavras do Deputado Federal Reginaldo Lopes

Boa-tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar a Mesa; o Deputado Weliton

Prado, nosso Presidente, esse jovem parlamentar; o Deputado Federal Elismar

Prado, nosso colega na comissão especial, membro da Frente Parlamentar em

Defesa das Políticas Públicas de Juventude e um dos autores do projeto da merenda

escolar no ensino médio. Faço aqui esse registro. Cumprimento os Srs. Roberto

Tross, nosso Ministro e coordenador da Juventude, da Secretaria de Esportes e da

Juventude; Rogério Correia, nosso Secretário; e Nilo Furtado, nosso Presidente do

Conselho Estadual da Juventude; o Deputado André Quintão, nosso amigo e

companheiro de partido, liderança importante também nas causas da juventude

brasileira e mineira e autor da lei que estabelece a Política Estadual de Juventude no

Estado. Acredito que, por meio da sua lei, o Estado seja um dos primeiros a ter essa

política aprovada por lei. Isso é muito importante, porque retira esse debate

unicamente do âmbito do governo e traz para uma dimensão maior das políticas, que
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é a política de Estado. Parabéns, Deputado André Quintão, que representa aqui

nossa juventude e as mulheres; além disso, parabenizo V. Exa. pela experiência nas

ações objetivas e concretas de programas do Estado para nossa juventude mineira,

que foi uma das que participou ativamente desse programa. Cumprimento também os

Deputados que estiveram presentes no início da reunião e já se retiraram; agradeço-

lhes a presença, como a do Deputado João Leite, que fez uso da palavra. Vejo ali a

Deputada Gláucia Brandão, a quem agradeço a presença.

Primeiramente, antes de discorrer especificamente sobre o Estatuto, quero falar um

pouco sobre como se deu esse processo, até sobre a comissão especial, que tem a

responsabilidade de dar o parecer nessa matéria. Em 2003, criamos uma Frente

Parlamentar em Defesa das Políticas Públicas para a Juventude, que serviu como

movimento suprapartidário para que a Câmara dos Deputados criasse uma comissão

especial, pela primeira vez na sua história. Esse foi o grande objetivo dessa Frente

Parlamentar. Para que, naquele momento, defendemos a criação de uma comissão

especial de políticas para a juventude? Justamente para que essa comissão

percorresse o Brasil. Como muito bem disse o nosso Deputado André Quintão, desde

o início dos trabalhos, mais do que construir essa política, nossa compreensão era de

que seria importante construí-la com a participação da juventude brasileira. Essa

comissão foi criada em abril e instalada em maio de 2003. A partir de cronograma de

trabalhos, realizamos várias audiências nos Estados e terminamos com grande

Conferência Nacional de Juventude, que evidentemente foi capitalizada pelo

parlamento, pela Câmara dos Deputados. Naquele momento, decidimos os rumos da

política para a juventude no País. Por que definimos ali, com os jovens, esse rumo?

Porque foi a partir dessa Conferência que concluímos o trabalho dessa comissão

especial de juventude, que tinha como obrigação regimental estudar e propor políticas

para a juventude. A conclusão desse trabalho foi a apresentação de cinco projetos de

lei à Câmara dos Deputados e de quatro indicações ao Poder Executivo.

Então, fizemos as indicações ao Poder Executivo, as quais o Presidente Lula

acolheu de forma extraordinária. Logo no ano de 2005, ele anunciou a criação da

Secretaria Nacional com o formato da juventude brasileira, e solicitou em todos os

debates que a Secretaria fosse mais de articulação e de coordenação, já que se trata
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de uma matéria transversal, no que diz respeito às ações. É impossível garantir uma

política tão transversal que perpasse todos os ministérios ou secretarias - seja no

âmbito municipal, seja no estadual - e criar um órgão finalístico, específico para

executar essa política. Por isso, o formato que temos hoje da Secretaria Nacional da

Juventude foi pensado juntamente com a juventude brasileira e foi acolhido pelo

Presidente Lula.

Registro a presença do Deputado Célio Moreira e do Deputado Paulo Guedes,

Vice-Presidente do PT. Aproveito a oportunidade para convidar a Deputada Gláucia

Brandão para compor a mesa conosco.

A partir da criação da Secretaria Nacional da Juventude, temos à frente do órgão o

companheiro Beto Cury, nosso conterrâneo, mineiro de Divinópolis. No mesmo ato,

no dia 1º/2/2005, o Presidente Lula, por medida provisória, criou o Conselho Nacional

da Juventude, uma grande vitória dos movimentos que trabalham com e para jovens

estudiosos da matéria. Esse Conselho teve sua criação com maioria da sociedade

civil, isto é, com dois terços da sociedade civil e um terço de representantes do Poder

Executivo. Nessa mesma data também foi anunciado um programa para a juventude

brasileira, pois os que existiam até então dialogavam apenas com parte da juventude.

Não tínhamos um programa que dialogasse integralmente com as diversas realidades

da juventude brasileira. Antes do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, houve o

programa Agente Jovem, iniciado no governo anterior, mas que atendia menos de 30

mil pessoas. Porém, com a criação do Programa Nacional da Juventude, demos início

à unificação das políticas de juventude no Brasil; depois, em 2007, transformamos

esses programas no Programa Nacional da Juventude, unificado em quatro grandes

ações para as várias realidades da nossa juventude: o ProJovem Trabalhador, que

atende jovens que ainda não tiveram oportunidade de se inserir formalmente no

mundo do trabalho; o ProJovem urbano, destinado aos jovens vítimas de um país que

não universalizou o acesso à educação, os quais, por várias razões, abandonaram a

escola formal - esse programa era um resgate que permitia que a nossa juventude

voltasse para a escola regular, mas com um novo projeto político-pedagógico, mais

ousado, que dialogava com o jovem de 18 a 29 anos que não concluiu a 8ª série -; o

ProJovem Adolescente, que ofereceu 500 mil vagas aos jovens em estado de
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vulnerabilidade social, de 15 a 17 anos; por último, o ProJovem Rural.

Evidentemente, não poderíamos esquecer-nos da realidade do jovem do campo.

Trata-se de um marco do País em relação às políticas públicas para a juventude. Ou

seja, é um grande programa, que tem um orçamento de R$6.000.000.000,00 e a

meta ousada de atender 4.500.000 jovens nos próximos três anos. Assim, 1.500.000

jovens serão atendidos por ano, e é por isso que podemos dizer que o País realmente

passa a ter um programa destinado à juventude brasileira. Na verdade, o número

atendido anteriormente era muito insignificante perto da demanda que temos em

relação à juventude brasileira.

Temos 50 milhões de jovens de 15 a 29 anos, quase 30% da população, com uma

diversidade de demandas extraordinária, como acesso à formação tecnológica e

técnico-profissionalizante. Além disso, há a demanda de jovens defasados na série-

idade, que são mais de 12 milhões, e de jovens que ainda se encontram no

analfabetismo, mais de 3 milhões, sem falar na taxa de desemprego. É bom sempre

lembrar, Deputado André Quintão, que, quando o jovem só possui a formação no

ensino médio ou a formação básica, essa taxa de desemprego chega a penalizar

20% deles. A taxa de desemprego adulto no País, graças ao crescimento econômico

promovido nos últimos sete anos, é de 7,8%, ou seja, menos de 8%. Podemos dizer

que, para cada adulto desempregado, há quase três jovens. Quando o jovem passa a

ter o direito, o acesso à formação superior, a um curso na universidade, essa taxa cai

para 3,8%; e, quando tem acesso à formação tecnológica, impressionantemente, a

taxa cai para 1,8%, índice inferior à taxa de desemprego em qualquer país da Europa.

Essa é uma demonstração de que as demandas feitas pela juventude brasileira em

relação à educação, à inserção no mundo do trabalho, à cultura e ao tempo livre

estão corretas, pois são demandas prioritárias para construir um novo Estado de

Direito, com base nesses dados e nessa realidade. Por isso, houve muito avanço,

Deputado Weliton Prado e Roberto Tross. No governo do Presidente Lula, o Brasil

consegue ampliar de 100 mil vagas para jovens nas escolas técnicas, os antigos

Cefets, e hoje Institutos Federais de Ciência, Tecnologia e Educação, para 500 mil

vagas. Ampliamos também - o Deputado André Quintão expôs isso muito bem - de

100 mil vagas para as universidades federais, com o programa Reuni, programa de
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reestruturação e ampliação das universidades, para 230 mil vagas por ano. É

evidente que ainda há uma demanda muito grande, que está reprimida. Mas saímos

da taxa de 9% de jovens de 18 a 24 anos com acesso às universidades federais e

atingimos a taxa de quase 40% de jovens. Todas essas políticas fazem parte dessa

grande estratégia.

Quando cheguei aqui hoje, a repórter me perguntou por que precisávamos criar

mais uma lei específica, já que a Constituição fala nos direitos de toda a população,

como o direito à educação, ao trabalho e às políticas sociais. Isso é para o debate. Há

19 anos, aprovamos o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas não avançou tanto.

Então, por que mais um Estatuto da Juventude, mais um Plano Nacional da

Juventude, mais uma emenda constitucional da juventude? Isso serve para este

debate. É bom destacar que essa matéria está a cada dia consolidando-se mais

como política pública brasileira. Posso afirmar isso com base nos resultados. Não

votamos sequer a emenda constitucional. Falei das indicações ao Poder Executivo,

da criação de um programa nacional de massa para a juventude, da Secretaria

Nacional da Juventude, da indicação para que o governo instituísse como política

sempre consultar a juventude, por meio de conferências, de quatro em quatro anos.

Aliás, o governo já convocou a primeira. Mais do que isso, o Parlamento também

possui as suas prerrogativas. Quero ater-me aos projetos de lei que são prerrogativas

do Executivo.

Quando começamos a fazer esse debate, percebemos que a nossa Constituição

Federal, que tem a denominação de Constituição Cidadã, que garantiu direitos e

universalizou políticas, cometeu um equívoco em relação à juventude. Naquela

época, em 1988, ainda vigorava a compreensão de que adolescência era o mesmo

que juventude. Quando falamos de juventude, referimo-nos ao Estatuto da Criança e

do Adolescente. É evidente que são prioridade absoluta, mas existe uma grande

diferença porque, de fato, de acordo com os indicadores sociais, estamos alongando

cada vez mais a nossa fase na juventude. Na época da Revolução Industrial, os

jovens estavam no mercado de trabalho com 14 anos. Hoje a realidade é outra.

Quanto mais tarde o jovem se inserir no mundo do trabalho, melhor, pois isso acaba

ocorrendo de maneira definitiva; quanto mais cedo se inserir, mais cedo será expulso
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do mercado na vida adulta. Geralmente, o mais pobre se insere no mundo do trabalho

desqualificado, e o mais rico, que tem mais oportunidades, se insere bem-qualificado.

O melhor trabalho para a juventude é a educação. Não existe outro trabalho.

Infelizmente, até do ponto de vista cultural, os pobres são sempre levados a pensar

que, quando estão estudando, não estão trabalhando, que só os mais ricos trabalham

através dos estudos. Este realmente é um país que não universaliza oportunidades.

Portanto, entendemos que a política de forma geral não resolveu as questões

específicas. Eu poderia listar um conjunto de indicadores para ajudar a defender a

necessidade da política específica para a juventude. Mas todo o mundo já percebeu

que quem é penalizado pelo desemprego, pela violência, essa guerra idiota que mata

e prende ao mesmo tempo - são agentes e vítimas -, é a juventude brasileira, que

compõe a maioria da população carcerária deste país. É evidente que a política geral

não deu conta. Então, precisamos criar uma política específica. Por isso, a primeira

ação da comissão especial foi mudar a Constituição Federal, foi fazer uma emenda

constitucional dando visibilidade aos jovens, querendo reconhecer que há

características que diferenciam o jovem do adolescente. E, a partir dessa visibilidade,

essa proposta quer reivindicar políticas específicas, quer reivindicar um conjunto de

ações para que a juventude possa dar conta dessa travessia, superar essa fase. E a

juventude só conseguirá fazer isso se tiver oportunidades garantidas pelo Estado

brasileiro.

Na minha opinião, essas oportunidades se concentram em três grandes áreas. A

primeira delas é a educação. Temos de universalizar a educação, que deve ser de

qualidade. É evidente que temos várias metas no Plano Nacional da Juventude e

queremos garantir esse direito na carta dos jovens, no Estatuto. É por isso que o

Estatuto e o Plano Nacional defenderam a criação do Fundeb, mesmo que ainda não

tenham sido votados. Mas já houve avanços na Câmara dos Deputados. O Fundeb

foi aprovado, substituindo o Fundef, e nele foi incluída a pré-escola, a escola infantil e

também a escola de ensino médio.

Com o fim da Desvinculação das Receitas da União - DRU - nesta quarta-feira, que

desvinculava 20% dos recursos da educação, também incluímos, na mesma proposta

de emenda à Constituição, a obrigatoriedade da educação de 4 a 17 anos.



____________________________________________________________________________
410

Independentemente da votação do Plano e do Estatuto, avançamos muito numa

demanda legítima da juventude brasileira. É evidente que, no Plano Nacional,

estamos buscando compromissos dos entes federados com a política de

universalização da educação em todas as suas fases, especialmente com a política

de formação do ensino técnico. Precisamos mudar o ensino médio no Brasil. Além de

universalizá-lo, é preciso mudar seu projeto político-pedagógico. Esse projeto político-

pedagógico de formação de conhecimentos gerais para o ensino médio não dialoga

mais com a juventude brasileira. Na minha opinião, esse modelo está falido. Quero

deixar bem claro que esse não é problema apenas do Estado de Minas Gerais, não é

o modelo de Minas Gerais que está falido, é o modelo do País. Na semana, criarei

frente parlamentar pela reformulação do ensino médio no Brasil. Precisamos, no

mínimo, fazer um ensino médio concomitante com a formação técnica, o início da

pesquisa e da ciência; um ensino médio que garanta, no mínimo, uma missão, uma

profissionalização, um ofício para esses jovens. Ocorre tanta evasão do ensino médio

porque os jovens perceberam que esse ensino médio não responde às suas

demandas. Esta é a grande tarefa proposta: além de universalizar, além da

obrigatoriedade, ter novo ensino médio. Votei pela obrigatoriedade, mas falava com

meus colegas que tornar obrigatório esse modelo de ensino pedagógico seria

penalizar o jovem duas vezes: além da obrigatoriedade, estudar esse modelo falido,

que não dialoga mais.

Precisamos também, evidentemente, ampliar o percentual de jovens nas

universidades. Temos de nos dar conta de que, nos próximos 10 anos, metade da

população que concluiu o ensino médio precisa ter vaga nas universidades federais e

nas universidade estaduais. Temos luta importante também aqui, em Minas. Temos

de cumprir a Constituição Estadual e estadualizar de vez nossa Uemg, que também

poderia ajudar muito nesta meta de ampliar vagas para jovens nas universidades.

É importante também culminarmos com formação regionalizada. Creio que a Uemg

dá conta disso, com os institutos federais descentralizados que o governo criou

agora, que levarão em consideração os arranjos produtivos. É necessário que

universidades e escolas técnicas também sejam instrumento da mudança da

qualidade de vida nessas regiões, agregando tecnologia para que essas regiões
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gerem mais oportunidades para o povo que ali mora. Esse é outro desafio que está

na responsabilidade do modelo das nossas universidades e das nossas escolas

técnicas. Outra demanda é que dialoguem mais com nossa população, senão

formaremos jovens que acabarão se concentrado em grandes centros. Esse é outro

problema. Tive a oportunidade de ser relator do Fies. Com o objetivo de atrair

médicos para atender às cidades mais pobres, faremos motivação por trabalho, por

presença no serviço público, porque os profissionais acabam se concentrando nos

grandes centros. Se não tivermos formação descentralizada, tanto do ponto de vista

da formação superior quanto da formação técnica, esses jovens acabarão não

voltando mais para sua região, para sua cidade.

Do ponto de vista do trabalho, entendemos que a formação para a inserção do

jovem no mundo do trabalho tem de ser política do Estado. Do ponto de vista da

cultura, do lazer e do esporte, o Deputado João Leite pronunciou-se muito bem aqui.

Colocamos no Estatuto e no Plano que o Brasil tinha de criar lei de incentivo ao

esporte para ampliar investimentos físicos e programas para o País. Ainda não

aprovamos os dois documentos, mas o Brasil já aprovou lei de incentivo ao esporte.

Então, como no Plano Nacional estão previstas 250 metas e o Estatuto se organiza

em nove capítulos, vários projetos, tanto do Estatuto quanto do Plano Nacional,

correram em paralelo e foram aprovados. Assim, podem perguntar: “Para que aprovar

os dois documentos?”. Há diferença enorme. Há ditado popular que fala que quem

não é visto não é lembrado.

Queremos que a juventude brasileira seja, de fato, lembrada em todos os

orçamentos públicos deste país, da Prefeitura, do Estado e da União. Precisamos

consolidar-nos com um conjunto de responsabilidades. Como a política da juventude

foi muito ampliada no País, a maioria dos Estados criou Secretarias Estaduais,

Conselhos Estaduais, e a maioria das Prefeituras criou assessorias especiais,

Conselhos Municipais. Entendemos que é preciso “empoderar” esses atores, esses

agentes políticos; tanto os políticos como os gestores das políticas públicas. Para

“empoderar” esses que lutam e acreditam que o novo Estado de Direito nasce da

universalização dessas políticas específicas para a juventude, é preciso ter uma

política de Estado. Senão, ficam, na periferia do governo federal, na periferia do
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governo do Estado, na periferia do Prefeito, as ações específicas para a juventude.

Não é, Roberto? Isso não é um problema de nenhum Estado, mas uma realidade.

Esse debate é muito sensível. Todo o mundo fala que é preciso fazer uma política

transversal, interministerial, “intersecretarias”; tem de ser feita toda a horizontalização

da política, que não pode ser verticalizada. Todo o mundo debate, mas isso são teses

da sociologia, das ciências políticas. Na prática, quando chega em qualquer governo,

Ministério ou Secretaria, cada um cuida do seu dinheirinho, do seu orçamento e das

suas ações específicas. Não se consegue fazer essa interdisciplinaridade. Na política

para a juventude, não tem jeito. O Roberto Tross não tem como pedir o dinheiro da

Secretaria de Educação à Vanessa: “Não, aqui eu vou criar o meu modelo político e

pedagógico de formação dos jovens”. É impossível. Ou então solicitar ao Marcus

Pestana: “Olhe, me dá a minha parte porque eu vou fazer a política de reparação de

danos”. É outra política.

A política no Brasil hoje, em relação às drogas, alivia para o traficante e penaliza

mais o usuário. E não conseguimos dar um passo à frente nesse debate. Então tudo

isso requer muita habilidade, muita articulação, muita coordenação. Por isso

precisamos - eu diria nessa segunda fase das políticas para a juventude -

“empoderar” os agentes políticos e os gestores políticos. Para isso, precisamos ter

esses marcos regulatórios do Estado brasileiro, os quais vão superar governos. Hoje

governa o Lula, o Aécio, mas amanhã vão governar outros atores, outras

personalidades, e o que importa é que a juventude continuará existindo, com novas

demandas. Por isso nós construímos esse conjunto de políticas coletivamente. No

projeto, prevê-se o monitoramento, a avaliação e o controle. Todos os dois

documentos, em especial o plano de metas para os próximos 10 anos, dão total

poder às conferências, em especial à conferência estadual, de fazer um

monitoramento, uma avaliação e uma retomada de rumos. Porque isso muda,

estamos tratando de um segmento que tem uma rotatividade enorme de demandas,

de desejos, de vontades, de sonhos, e qualquer política pública tem de ser capaz de

dar respostas às atuais demandas. É que no Brasil temos demandas do século

passado e temos demandas do século XXI. São demandas passadas, do século

passado, como acabar com o analfabetismo. E as demandas do século XXI, do
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século presente, são ampliar e consolidar a participação juvenil na vida deste país.

Quando as pessoas falam que os jovens da década de 60 eram mais participativos

e perguntam se, no século XXI, eles são menos participativos, é que mudaram as

formas de participação. Não temos mais o inimigo comum. Há várias bandeiras; e que

a juventude se unifique nessas várias bandeiras. É por isso que precisamos garantir,

cada vez mais, a participação. Precisamos chamar a juventude a participar também

da vida partidária. Precisamos melhorar a qualidade dos partidos políticos, não de um

partido, mas de todos.

Eu tenho defendido no Estatuto - falei no seminário, em Brasília - que precisamos

colocar uma cota, sim, para os partidos políticos. Foi importante colocar a cota de

30% para gênero. Temos de colocar uma cota com recorte cronológico, temos de

permitir e obrigar os partidos a renovar os seus quadros políticos, permitir um novo

olhar da política. Por isso tenho defendido que no mínimo 10% das vagas têm de ser

destinadas a jovens de 18 a 29 anos. No Estatuto, no Plano e na reforma política; e

mais do que isso.

Para encerrar, creio que há temáticas. Por exemplo, o jovem em conflito com a lei.

Se o País não consegue criar políticas para dialogar com os jovens, que estão

ainda em formação de caráter e valores e se encontram, hoje, em conflito com a lei,

esse Estado não dará conta de cuidar de nenhuma outra parte da população. Se o

Estado não é capaz de fazer nada no presente, não fará também no futuro. Então,

antes de sair prendendo todo o mundo pensando que assim se resolverá o problema,

deve-se fazer um amplo diálogo de políticas públicas, de universalização de direitos,

pois, caso contrário, não resolveremos os problemas e as injustiças deste país. Por

isso tratamos essa questão do jovem em conflito com a lei como um artigo importante

do Estatuto e tratamos também no Plano Nacional como um conjunto de metas para

podermos criar uma nova perspectiva para o País. Essa visão de que é mais fácil sair

prendendo jovens em conflito com a lei é conservadora, pois não conhece a realidade

e a ausência do Estado.

Mas o Estado tem muita ausência. Por exemplo, o que o Estado foi capaz de fazer,

em termos de políticas afirmativas, com esse jovem que na adolescência foi

submetido à violência? Pouco. Por isso acredito que demos um passo à frente
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quando constitucionalizamos na PEC - que reconhece que o jovem é sujeito direito - o

Plano Nacional e o Estatuto. Então, esses dois documentos estão

constitucionalizados. No entanto, é preciso elaborar um plano nacional de 10 em 10

anos para que a Constituição brasileira, nossa Carta Maior, seja cumprida. E

queremos isso: que, quando for aprovado esse plano nacional, os Estados criem seus

planos estaduais, assim como os Municípios também criem seus planos municipais. É

evidente que não podemos obrigar os Estados e os Municípios a isso, pois seria um

erro do ponto de vista legislativo e constitucional, mas queremos, Roberto Tross. É

impossível pensar uma política nacional para a juventude lá em Brasília se cada

Estado e cada Município não tiverem um recorte de suas demandas, das suas

necessidades, estabelecidas em um conjunto de prioridades e responsabilidades.

Isso é evidente. O Roberto Tross tinha razão quando falou comigo, há cerca de cinco

anos, em uma audiência da frente parlamentar, que era necessário criar um sistema

nacional de política para a juventude. Acredito que a PEC, o Plano e o Estatuto são

um sistema, mas você dizia o seguinte: “E como será financiado esse sistema?”.

Concordo com você e falei isso no seminário. Devemos criar um fundo nacional para

a juventude. Não criaremos um fundo para financiar políticas finalísticas, porque

perderemos a lógica da transversalidade, da interdisciplinaridade dessa temática,

mas é necessária a criação de um fundo que fortaleça as organizações da juventude.

É bobagem achar que o Estado vai financiar programas, encontros de formação e

movimentos; que por isso esse movimento vai virar chapa branca. Conheço, por

exemplo, um modelo na Espanha. Geralmente, quando o Conselho de Juventude é

na maioria socialista, o governo é mais de centro-direita e vice-versa. Então, não há

razão nenhuma para isso. O Estado é uma instituição. E algumas instituições de

âmbito nacional, que, de fato, têm um trabalho forte na inserção, na formação, na

participação, que convoca os jovens a participar, não se curvarão porque têm ou não

recursos públicos, até porque estes são do povo brasileiro e não de um ou outro

partido que no momento esteja governando o País. Então, a questão do fundo é

fundamental para avançarmos, e entendo que o sistema seja o conjunto de

documentos de marcos regulatórios, ou seja, o Plano, o Estatuto e a PEC. O fundo irá

financiar, acompanhar e monitorar o cumprimento das políticas presentes nesse
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sistema. Essa é a minha contribuição. Estamos aí para responder dúvidas e

perguntas. Os documentos - tanto o Plano quanto o Estatuto - foram entregues aos

senhores e senhoras e aos jovens. A Câmara criou um portal para participar

diretamente deste debate, e vocês terão, por via da internet, por carta, por “e-mail” ou

por meio dos próprios gabinetes dos Deputados, de lançar o olhar e a contribuição de

vocês. Estamos terminando como iniciamos. Pela primeira vez no Brasil, iniciamos

um debate em que acatamos todas as propostas da juventude e o estamos

terminando ouvindo a juventude. Esse projeto combinou a participação direta, que é

povo, com a participação indireta, que somos nós, delegados pelo povo brasileiro por

meio do voto e da democracia. Combinamos nesse projeto e nessa articulação da

política nacional para a juventude. Conseguimos fazer essa bela combinação da

democracia direta com a democracia indireta. Por isso estamos consolidando tantas

vitórias. Para encerrar, quero dizer que já avançamos muito. Conseguimos

extraordinários resultados. No plano nacional, farei alguns quadros comparativos nos

quais constarão o antes da proposta e o depois, para mostrar que valeu a pena o

debate. Muitas vezes participamos de um debate, mas achamos que essa

participação não valeu a pena. De fato, o Brasil mudou muito e está mudando, com

uma nova lógica do jovem, que não é mais considerado problema, mas parte da

solução da futura e consolidada Nação que todos estamos lutando para construir, que

se chama Brasil. Obrigado.

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.

As questões poderão ser encaminhadas por escrito ou oralmente, mediante inscrição

prévia, para que possamos agilizar o debate. Solicitamos aos participantes que

desejarem fazer uso do microfone que se identifiquem, sejam objetivos e sucintos,

dispensada a formalidade das saudações. Cada participante disporá de 3 minutos

para sua intervenção, garantido o mesmo tempo para as respostas.

Debates

O Sr. Geraldo Daniel Correia - Meu nome é Geraldo Daniel Correia, sou de Belo

Vale. Trago uma pergunta aos nobres Deputados. Hoje tramitam no Brasil projetos de
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lei em favor da juventude, enquanto em outros países, em suas Constituições, esses

já são leis. Os nossos 51 milhões de jovens sofrem por falta de políticas públicas.

Sendo V. Exas. nossos representantes, por que não lutam, de forma urgente, para

fazer retroceder esses fatos estão acontecendo?

O Sr. Presidente - Agradeço a participação do Sr. Geraldo. As respostas serão

dadas em conjunto. Amanhã os debates continuarão nos seis grupos de discussão.

Quem quiser apresentar propostas poderá fazê-lo amanhã, na Escola do Legislativo.

O Sr. Tiago Franco - Meu nome é Tiago Franco, de Contagem. Inicialmente

cumprimento os componentes da Mesa, especialmente o Coordenador de Políticas

Públicas de Juventude, Roberto Tross. Parabenizo a iniciativa deste evento, assim

como a participação de todos os jovens. Conversei com algumas pessoas que

viajaram 300, 500 quilômetros para estar aqui. Minha pergunta vai diretamente para o

Deputado Federal. Sabendo que o próximo ano é eleitoral, há preocupação em

estatizar as políticas públicas de juventude, não deixando que estas fiquem a gosto

do Chefe do Executivo, a gosto do Governador.

Então eu gostaria de saber qual é o momento realmente de tramitação tanto da

proposta de emenda à Constituição quanto do Estatuto da Juventude; o momento

exato em que nós, mineiros, poderemos ter a certeza absoluta de que... Sabemos

que Aécio Neves, por exemplo, é uma pessoa sensível em relação à juventude,

então, quando ele deixar o governo, independente de qual seja o Governador eleito,

gostaria de saber se poderemos dar continuidade a essas políticas que estamos

tendo no Estado e no País. Assim pergunto: em que momento está a proposta de

emenda à Constituição e o Estatuto? Teremos condição de aprovar isso ainda este

ano? Se não, aprovaremos no ano que vem? Se sim, quando do ano que vem? Muito

obrigado.

O Sr. Presidente - Agradecemos ao Tiago. Mais alguém quer fazer uso da palavra?

A Sra. Edvilma Fernandes de Carvalho - Boa-tarde. Cumprimento a Mesa. Meu

nome é Edvilma Fernandes de Carvalho, sou de Belo Vale e gostaria de parabenizar

o Deputado Reginaldo Lopes, quando ele disse: “Tenho a convicção de que uma das

maiores dívidas do nosso país é com a nossa juventude”. Realmente essa é uma

grande dívida, porque eu, como cidadã - e não sou mais jovem, dessa forma
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estabelecida -, sinto-me lesada pelo nosso país enquanto juventude.

Estou aqui para pedir ao Estado, na pessoa do coordenador da Secretaria de

Esportes e da Juventude que o Estado - complementando a fala do Deputado

Reginaldo - dê as mãos aos Municípios mineiros, que são em sua maioria de

pequeno porte. Nas nossas cidades, temos o mínimo de estrutura, não temos acesso

aos programas que o Estado tem. Louvores aos programas Chefs do Amanhã e

ProJovem, mas isso não chega até às nossas cidades por falta de estrutura.

A nossa cidade formou agora o conselho. E por quê? Porque o Estado nos deu a

mão. Portanto peço mais apoio para os pequenos Municípios. Belo Vale está inserida

em uma região mineradora e tem um potencial turístico enorme, mas não temos

nenhuma política pública voltada para isso. Quando o Deputado fala em cursos

profissionalizantes e regionalizados, isso é de grande importância, pois estamos

vendo a nossa cidade ser devastada por mineradoras enquanto os nossos jovens não

têm sequer um emprego nelas. Podemos contar nos dedos os jovens que têm

emprego nas mineradoras. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Agradecemos. Com a palavra, o Sr. Vítor, da Uemg.

O Sr. Vítor - Boa-tarde a todos. Minha pergunta é para o Coordenador Especial da

Juventude Roberto Tross: “Muito se fala do programa Chefs do Amanhã. Então

gostaria de saber se o governo tem outros projetos e quais são eles, para explicar

melhor para o pessoal que está aqui”. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Agradecemos ao Vítor. O próximo, por favor.

O Vereador Edimilson Fabiano Ribeiro Nepomuceno - Boa-tarde a todos. Sou o

Vereador Edimilson Fabiano, do Município Madre de Deus de Minas. Em primeiro

lugar, quero agradecer a oportunidade de estar neste evento, que realmente, como foi

bem-colocado pelos Deputados, é inédito. Mas o ponto mais importante desse debate

é que não se criou aqui um debate em que o principal enfoque era a política, e sim o

bem comum da juventude. Isso, para nós que estamos iniciando esse caminho, essa

jornada, visando aos direitos da cidadania... E quero focar bem aqui, Reginaldo

Lopes, os meus parabéns pela iniciativa e, principalmente, pela coragem de ser um

dos primeiros a lutar por esses direitos. Até muitos anos atrás, falava-se o que não

faziam e o que não se fez, mas o senhor, com muita simplicidade e
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comprometimento, decidiu a ser um entre os outros. Espero que seu papel e sua

atitude, bem com a dos outros que aqui estão, para a finalização desse estatuto, seja

corajosa.

Infelizmente, essa jovem foi lesada pelo Estado. Não queremos mais esperar pelo

que não será feito. Espero que os senhores, que são os feitores da legislação

nacional e estadual do nosso país, não apenas criem esse estatuto, o plano para a

juventude, mas também acreditem em nós. Quando se acredita e se investe no

jovem, fazendo com que ele acredite ser capaz, o resultado é bem comum no nosso

Estado, no nosso país e, principalmente, no nosso Município. Obrigado pela

oportunidade.

O Sr. Presidente - Agradeço ao Vereador Edimilson.

O Sr. Adriano Henrique Santana de Faria - Boa-tarde a todos. Meu nome é Adriano

e sou estudante de economia da PUC Minas. Agradeço ao atuante Deputado Weliton

Prado, Presidente da Mesa; ao Roberto Tross, Coordenador Especial de Juventude,

pelo seu trabalho e pelo que vem fazendo pelo jovem de Minas; e ao Deputado

Federal Reginaldo Lopes, com quem conversei muito sobre o Estatuto. Parabéns pela

iniciativa.

Minha pergunta também é direcionada ao Reginaldo. Estamos percebendo uma

juventude cada vez mais engajada e participativa em Minas Gerais. Prova disso é que

os eventos aglomeram mais pessoas, das mais variadas tendências. Amanhã

teremos um dia muito proveitoso. Os jovens passarão o dia discutindo essas

questões. Desejo saber como as contribuições que daremos serão aplicadas no

Estatuto. As matérias que discutiremos e proporemos serão realmente colocadas

nele? Como isso será feito?

O Sr. Presidente - Obrigado, Adriano.

O Sr. Cledisson Júnior - Sou o Júnior, Diretor da União Nacional dos Estudantes -

UNE. A UNE sempre foi e continua sendo parceira nesse grande processo que

culminou no Estatuto da Juventude. Estamos aqui para oferecer nossa solidariedade,

nosso empenho e nosso esforço para que essas diretrizes, de fato, tornem-se

políticas de Estado, conforme dito pelo Deputado Federal. Então que elas continuem

sendo aplicadas, independentemente do governo ou das personalidades que lá
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estejam.

Resta-nos agora nos aprofundarmos na concepção de juventude de que estamos

falando. Não podemos perder de vista que, quando falamos de juventude, fazemos

recorte para o Estado de Minas Gerais, onde há a 2ª maior população

afrodescendente da Federação; população essa que não se vê em livros escolares

nem como professores nas escolas. É muito importante que esse estatuto tenha

dispositivos claros, que rezem a promoção da igualdade etnorracial e de gênero.

Sabemos que a população jovem mineira é muito grande, e sua maioria é negra.

Então é importante que a UNE esteja diligente, vigilante e empenhada nesse

processo. Aliás, estamos juntos nesse processo de transformar essas leis em

medidas promotoras da igualdade racial entre a juventude brasileira, especialmente

entre a juventude de Minas Gerais. Agradeço o espaço. A juventude da UNE e os

estudantes do ensino superior estamos juntos nesse processo.

O Sr. Presidente - Obrigado, Júnior.

O Sr. Gleitson Faustino Ferreira - Sou o Gleitson, o Chocolate, de Itabira. Minha

pergunta é direcionada a todos. Fala-se muito nos projetos, como se falou no Chefs

do Amanhã e em vários outros. Nós, que somos do interior, vemos que esses

projetos ficam muito focados na Capital, por isso gostaria de saber se continuarão

voltados para a Capital ou se também atingirão o interior, pois que, no interior,

também existem jovens que precisam desses projetos.

Com muito custo, conseguimos levar a Cufa para nossa cidade, o que está sendo

muito interessante e importante. Todos os interiores, isto é, todas as cidades

necessitam de projetos que estão dando certo não só em Belo Horizonte, mas

também nas cidades vizinhas, como é o caso do projeto denominado Chefs do

Amanhã e outros. Nossos adolescentes também precisam muito desses projetos,

para serem profissionais do amanhã. Obrigado.

O Sr. Presidente - Agradeço ao Gleitson. Passamos a palavra ao Sr. Roberto Tross,

Secretário, para que ele responda as perguntas e faça as considerações finais.

O Sr. Roberto Tross - Obrigado, Deputado. Responderei um a um. O Geraldo fez

uma consideração mais relacionada à própria lei. Acho que o Deputado Reginaldo lhe

explicará melhor, porque é uma pergunta relacionada à atividade do parlamentar. O
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Tiago perguntou quando o Estatuto será aprovado e perguntou também sobre a

possibilidade disso dentro da lógica do processo legislativo. O Deputado Reginaldo é

a pessoa mais indicada para responder-lhe. Houve uma pergunta também da

Edvilma. Acho que responderei junto com a pergunta do Gleitson, que pediu apoio às

cidades.

Primeiramente, fico muito satisfeito por você ter dito que o conselho foi construído

graças ao nosso apoio. Isso é uma demonstração de que, com o passar do tempo,

estamos, cada dia mais, interiorizando as ações da política de juventude no Estado.

Sabemos que é bastante difícil essa interiorização, que depende, por exemplo, da

estruturação das entidades no interior. Em Itabira, por exemplo, há o Nélson, que é

uma pessoa extremamente atuante, é um “cracasso” na política de juventude. Ele tem

conseguido levar tudo isso.

O que quero responder para vocês dois é: por que a nossa luta para criar um

sistema, para ter um recurso, é tão grande? Porque enquanto não houver, por

exemplo, uma legislação que determine aos Chefes do Executivo - porque a lei

obriga, é o que chamamos, no direito, de imperativo, a lei é o imperativo - que deve

existir um conselho municipal ou estadual de juventude, um órgão específico de

juventude, enquanto isso não estiver construído - debateremos isso aqui hoje e

amanhã -, enquanto não tivermos um programa com essa sistemática toda feita, as

coisas dependerão muito do acontecimento momentâneo.

Juntarei as respostas de vocês com a pergunta do Vítor, que diz respeito aos

programas que temos hoje em Minas. Temos o Chefs do Amanhã, que é um projeto

de gastronomia e de nutrição. Até fizemos um trabalho de todo o Estado, de centros

de recuperação socioeducativos no interior, com jovens em cumprimento de medidas

socioeducativas. Fizemos uma grande parceria com a Secretaria de Educação e

implementamos a metodologia nas escolas Peas, que é um programa do Estado.

Assim, capacitamos 200 professores neste ano, que levarão isso para as escolas a

partir do ano que vem. Os alunos, os jovens dos Municípios que possuem escola

Peas no próximo ano receberão tudo isso. Interiorizamos o Chefs.

Respondendo sobre um outro projeto nosso: há o Diálogos da Juventude, que é

uma parceria com a ONU e com a Rede Mineira da Cidadania. Esse projeto tem
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como base a formação de jovens lideranças para dialogar e debater os oito objetivos

do milênio. Ele foi todo implementado no interior do Estado e também nos centros

socioeducativos. Temos utilizado alguns equipamentos do Estado porque, a partir daí,

conseguimos interiorizar.

Criamos o concurso Diálogos da Juventude no ano passado. Os jovens que

lograram êxito e ganharam o concurso foram de todo o Estado: do Norte, do Sul de

Minas e de Belo Horizonte. Esse projeto conseguiu chegar ao interior.

Além de tudo isso, há o Projeto Vocação, que é um grande projeto, uma parceria

nossa com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Senar. Ele é um projeto de

qualificação rural, exclusivo para o interior. Essa nossa parceria já capacitou, em

Minas Gerais, mais de 96 mil jovens. Oferecemos mais de 130 cursos de qualificação

profissional diferentes. O jovem pode optar e, a partir disso, montamos as turmas no

interior.

Outra demonstração clara da interiorização das ações, outro grande projeto nosso é

exatamente a criação dos Conselhos Municipais de Juventude. Quero confidenciar

aqui ao Deputado Reginaldo que estive com o Danilo Moreira, Secretário Nacional

Adjunto de Juventude, anteontem, em Brasília. Ele levará essa experiência de Minas

Gerais ao Conselho Nacional, porque Minas se transformou em referência no Brasil

no que tange à criação de conselhos e órgãos de juventude.

O sistema que criamos em Minas, com os encontros regionais, a “Cartilha da

Juventude Municipalista”, que vários de vocês já devem ter, e todo aquele material se

transformou em referência no Brasil. A Secretaria Nacional está contratando uma

consultora para tentar auxiliar na implementação disso, e ela está consultando a

nossa experiência. Como corrigiu a Pat, já temos 96 Conselhos de Juventude no

Estado e trabalhamos efetivamente nisso há um ano e meio. Ou seja, em um ano e

meio passamos de 30 para 96 Conselhos, e nossa meta é chegar a 105 ainda até o

final deste ano. Isso também é uma demonstração de que a política está chegando

ao interior.

Mas o que eu, o Deputado Reginaldo Lopes e todas as pessoas que trabalham com

isso sonhamos desde o início? O que fez com que a assistência social, por exemplo,

se transformasse nessa grande política, com Centros de Referência de Assistência
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Social - Cras - nos Municípios, com Conselhos Municipais atuantes e outras coisas?

Foi exatamente a descentralização da ação, um controle social forte, por meio de

Conselhos e entidades e, ao mesmo tempo, órgãos gestores bem-estruturados.

Então, qual é o nosso sonho? O Reginaldo referiu-se a um sistema - e amanhã

teremos oportunidade de aprofundar esse debate e discutir esse assunto -, mas sob o

ponto de vista legislativo: o Estatuto, o Plano e a Constituição, com proposta de

emenda da juventude.

Mas acredito que haja dois aspectos importantes a serem construídos. Em primeiro

lugar, temos de ter um sistema de controle social, com Fundos Nacional, Estaduais e

Municipais de Juventude; Conselhos Nacional, Estaduais e Municipais; e Planos

Nacional, Estaduais e Municipais. A partir disso, cria-se uma sistematização de

controle social. Mas precisamos ter também uma sistematização da gestão

propriamente dita, composta pelas Secretarias Nacional, Estaduais e Municipais. O

primeiro lado cuida do controle social, com investimentos maciços por meio de

controle social do Fundo para as ações estruturantes da juventude da cidade, do

Estado e do País; o outro lado, dos gestores, cuida dos programas propriamente

ditos. Esses programas são ação determinada pelo Chefe do Executivo e pela

estrutura política do momento. No Brasil, o ProJovem, por exemplo, é uma opção do

Presidente da República; o Poupança Jovem, o Chefs do Amanhã, o Diálogos da

Juventude, o Projeto Vocação e o Fica Vivo são opções do Executivo mineiro. Mas

onde está o espaço para que você, por exemplo, Chocolate, que é o “cara” que está

na Cufa, e quer fazer um projeto específico para a juventude com a característica de

basquete de rua, possa captar o recurso? Se tivermos essa estrutura bem-construída,

com os Fundos etc., você poderá captar lá o recurso para sua entidade. Então,

precisamos construir isso. Aí, não ficaremos mais discutindo aqui para saber como o

negócio vai chegar ao interior, porque o negócio vai chegar ao interior. Não

dependeremos mais da boa vontade de todos nós: a legislação vai determinar, a

construção vai estar feita, e os jovens, como os aqui presentes, certamente terão

grandes oportunidades de trabalho e possibilidade para seus projetos e participação.

Aliás, como sempre digo, precisamos avançar em alguns pontos e regredir em

outros na nossa concepção de juventude. Muitos acreditam hoje que uma pessoa de
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16 ou de pouco mais de 20 anos não tem condição de elaborar um projeto ou de

construir uma ideia, o que é uma grande bobagem. Na Idade Média, grande

pensadores - os maiores físicos, base para a construção de toda a física moderna,

por exemplo - construíram suas grandes teses com 15 ou 16 anos. Quer dizer, é

óbvio que os jovens, reunidos em sua comunidade, conseguem construir grandes

projetos e apresentar grandes ideias. Isso é a coisa mais óbvia do mundo, e a história

da humanidade diz isso. Sempre imaginamos o cientista Leonardo da Vinci, por

exemplo, velhinho, mas vários dos nossos grandes cientistas, políticos, formuladores,

reis e imperadores, pessoas importantes naquele momento, tinham 13, 14 ou 18

anos.

Esta é a demonstração de que é possível essa construção, é possível termos esse

repasse de recursos, e é possível construirmos um País mais justo para a nossa

juventude.

Obrigado a todos. Encerro agradecendo mais uma vez. Agradeço ao Deputado

Reginaldo e a todos os Deputados. A Coordenadoria de Juventude está à disposição

de todos vocês na nossa Secretaria. Para mim, este é mais um sonho que se realiza.

Conseguimos fazer um grande debate de alto nível nesta Casa, a qual tem como

ponto de base essa questão fundamental da política de juventude. Outro dia estava

com o Juninho, ex-Prefeito de Itabirito, que me disse que, agora, isso era caminho

sem volta. Então, moçada, a política de juventude no País é caminho sem volta.

Obrigado.

O Sr. Presidente - Obrigado. Passaremos a palavra ao Deputado Federal Reginaldo

Lopes, para responder às perguntas e fazer suas considerações finais. Antes, o

Vereador Camilo da Silva Júnior deseja fazer-lhe uma pergunta. Com a palavra, o

Vereador José Camilo da Silva Júnior, de Ouro Fino.

O Vereador José Camilo da Silva Júnior - Boa-tarde a todos. Parabenizo os

Deputados Reginaldo Lopes e Weliton Prado e o Coordenador Roberto por esta

iniciativa de fundamental importância para nosso Estado. Gostaria de informar a V.

Exas. que estaremos em nossa cidade, no interior de Minas, preparando-nos para a

implementação do Conselho Municipal de Juventude.

Desejo dirigir uma pergunta ao Deputado Federal Reginaldo Lopes. O governo
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estadual tem trabalhado bastante para chegar até a juventude. Em que sentido o

governo federal está chegando até as bases, que são os Municípios, com projetos e

incentivos à juventude? Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Federal Reginaldo Lopes.

O Deputado Federal Reginaldo Lopes - Quero responder ao Geraldo, de Belo Vale.

De fato, o Brasil cometeu um equívoco ao não tratar a questão da política para a

juventude como uma política mais específica. Por isso afirmei que a maior dívida não

é a externa ou interna, mas a dívida com a juventude, com o cidadão, com o ser

humano. O Estado brasileiro começa a reparar essa dívida por meio de um conjunto

de ações. Acredito que, como o Roberto disse, esse é um caminho sem volta.

Principalmente agora, com o debate da riqueza do subsolo e do pré-sal, em que dois

fundos são voltados para a juventude. Para o País também, mas em especial para a

juventude, porque só temos futuro se tivermos um presente forte com políticas

públicas. O jovem não é o futuro, mas o presente.

O fundo para educação e o fundo para ciência e tecnologia é que farão do País

uma verdadeira Nação. Pesquisa, tecnologia, agregar conhecimento, fazer com que

nossas pesquisas virem instrumento produtivo para melhorar a nossa eficiência do

ponto de vista econômico, e também a educação do ponto de vista da formação e da

preparação.

E é importante o Fundo de Combate à Pobreza. É preciso dar apoio àqueles que

não têm condições financeiras de se sustentar. Podemos considerar o Bolsa-Família

como a maior política pública do mundo. E é a maior política para a juventude, porque

remunera uma mãe abandonada pelo Estado que não teve condições de estudar.

Remuneramos um pouco para ela ter o trabalho enorme de educar seu filho. Vejam

que coisa bonita! As pessoas falavam que isso era fisiologismo e esmola. Mas o

Brasil sempre deu bolsa de mestrado e doutorado, mas estas sempre foram para uma

parte privilegiada.

O Brasil não tem educação básica, e isso nunca foi questionado. Invertemos muito

a lógica no País. Hoje todos os partidos defendem o sucesso do Bolsa-Família,

porque sabem que investe na base. Se de fato conseguirmos que uma criança pobre,

cujo pai não teve acesso à educação, tenha boa formação, rompemos o ciclo da
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pobreza. A maior dificuldade é mudar o “status” social de uma pessoa. Isso o Bolsa-

Família consolidará. Então, poderíamos até incluí-lo como grande política para a

juventude, para a criança.

O Tiago Franco fala um pouco de como está o encaminhamento das políticas. Falei

sobre isso, mas não falei como estava o processo de tramitação. A PEC já foi

aprovada na Câmara, na comissão especial, no Plenário, em 1º e 2º turnos, na CCJ

do Senado, e está na pauta do Plenário do Senado. Está na bica de ser promulgada

pela Câmara dos Deputados, pelo Congresso Nacional. Faremos grande ato com o

Presidente Lula, com os Presidentes da Câmara e do Senado, para promulgar a PEC

da Juventude, compromisso dos Presidentes Michel Temer e José Sarney e desejo

do Presidente Lula. Acredito que, na semana do Parlamento Jovem, no início de

novembro, conseguiremos promulgar a PEC. Volto a repetir que a PEC

constitucionalizou o Estatuto em plano nacional. Até por ser lei curta, foi importante

essa constitucionalização. Aí fica a obrigatoriedade do povo brasileiro e do

parlamento de regulamentar a Constituição, cumprindo-a e votando, em seguida, o

Plano Nacional.

O Plano Nacional, do qual fui relator, passou na comissão especial, foi aprovado e

está na pauta da Câmara dos Deputados para votarmos. Estou fazendo alguns

acertos políticos, porque são 250 metas envolvendo conjunto de recursos. Então

estamos fazendo acertos, principalmente com a Fazenda, Roberto Tross, que sempre

tem sensibilidade revolucionária menor e responsabilidade orçamentária fiscal maior.

Estamos fazendo acertos com a Fazenda, com a Casa Civil e com 19 Ministérios.

Não é fácil operar o negócio. O Plano Nacional que está nas mãos de vocês é

estruturado em 4 grandes eixos e em 13 subtemas e envolve 19 Ministérios, como

política finalística. Portanto, temos de fazer acerto com cada Ministério. Agora

constituímos grupo coordenado pela Casa Civil e por mim, do qual sou relator, e

estamos fazendo acerto político para dar condições de ser votado em Plenário. Na

marra, não vale; tem de ser na unidade política. Tem apoio de todos os partidos

políticos, do PFL, dos companheiros Democratas, até do PcdoB; todos concordam, e

toda essa política para a juventude teve unanimidade.

O Estatuto está em tramitação na comissão especial, e este é um seminário



____________________________________________________________________________
426

estadual. Por que está numa comissão especial? Quando um projeto de lei abrange

mais que três comissões temáticas, tem de constituir-se comissão especial, senão ele

levaria 20 anos para passar por todas as comissões. Ele trabalha as 20 temáticas das

comissões permanentes da Câmara dos Deputados. Há o compromisso de, no início

de novembro, a Deputada Manuela d’Ávila, relatora, e o Presidente Lobbe Neto, do

PSDB, votarem o relatório na comissão especial. Aí começaremos articulação para

votação no Plenário da Câmara dos Deputados. Então, Tiago, é muito difícil

estabelecermos prazo, mas acredito que, pelo menos neste ano, aprovamos e

promulgamos a PEC em dois turnos, no Senado. Espero que possamos votar o Plano

Nacional na Câmara e submetê-lo à comissão especial no Senado, e o Estatuto pelo

menos na comissão especial. No ano que vem, consolidamos o Plano no Senado e

votamos o Estatuto.

Acredito que, até maio do ano que vem, teremos condições de fechar todo esse

debate que se iniciou em 2003, concluindo-o em oito anos. As pessoas podem pensar

que é muito tempo; não é tanto, pois o Estatuto do Idoso demorou 12 anos. É

importante que toda legislação, ainda mais essa, que é complexa e envolve conjunto

de demandas, realidades e desafios, seja bem discutida e detalhada. Não adianta

criarmos lei que depois não terá legitimidade, não se consolidará na prática. Na

verdade, essa lei não foi aprovada, mas, como disse anteriormente, conquistamos

grandes vitórias.

Fernandes - não sei se o primeiro nome é Dilma -, realmente parte da juventude foi

penalizada. Digamos a juventude mais jovem, que tem mais tempo de juventude.

Você é mais jovem, então tem mais tempo de juventude. Em relação à juventude com

mais tempo, de fato o Brasil tem uma dívida. O País mudou muito. Nasci na roça.

Deputado Weliton Prado, andava 6km para chegar a uma escola multisseriada, em

que havia um professor para quatro séries. Hoje, com a política de transporte escolar

Caminho da Escola, ninguém pode andar mais que 400m, o que não é nem metade

de 1km. Não é isso? Então, graças a Deus, mudamos e estamos mudando. Ainda há

muito o que fazer.

Quanto ao fato de as políticas chegarem ao interior, o ProJovem Urbano, por

exemplo, estava sendo implementado nas Capitais ou em cidades acima de 200 mil
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habitantes. Neste ano, conseguimos diminuir essa exigência para 50 mil habitantes.

Não é, Roberto? Em parceria com o Estado, estamos fazendo, em 80 Municípios

acima de 50 mil habitantes, um dos ProJovens que promovem a elevação da

escolaridade com profissionalização. Quanto ao ProJovem Trabalhador, já o fizemos,

por exemplo, em Madre de Deus, em consórcio - há um Vereador aqui. Hoje, com o

Idene e a Secretaria Territorial dos Vales do Mucuri e do Jequitinhonha e do Norte,

está também sendo realizada, em 230 cidades de Minas, a qualificação profissional

dos jovens que ainda não tiveram a oportunidade do Primeiro Emprego, que é um

programa também do governo federal.

Aí respondo à pergunta do Vereador Camilo, que é um pouco parecida: “A política

chegou até o interior?”. Respondo que sim. Dei até exemplo. Cidades com menos de

20 mil habitantes têm de montar consórcio, porque o processo operacional desse

programa fica caro. Então se constitui consórcio em Ouro Fino, e você pode pegar

aproximadamente 10 cidades e fazer o ProJovem Urbano, que eleva a escolaridade

de 18 a 29 anos; o ProJovem Trabalhador, que qualifica o jovem de 18 a 29 anos que

não tem o Primeiro Emprego; e o ProJovem Rural. Em Minas, há o ProJovem Rural

com as entidades da Contag, a Fetaemg e as entidades dos trabalhadores da

agricultura familiar que também atendem - não sei falar quais são os Municípios, mas

atendem o conjunto. Em Ouro Fino, recebeu-se autarquia do Instituto Federal do Sul

de Minas Gerais - Ifet. O Reuni atende à ampliação naquela região, tanto na

Universidade Federal de Alfenas quanto na Universidade Federal de Itajubá, e criou

campus em Varginha e em Poços de Caldas, de ampliação. O ProUni atende hoje a

150 mil jovens no País. Na verdade, já há mais 600 mil jovens - filhos de padeiro,

pedreiro, doméstica, do povo mais pobre, com renda “per capita” de um salário e

meio - em processo de conclusão do curso. Antes o Fies, do qual fui relator, atendia a

30 mil jovens. No ano que vem, atenderemos a 200 mil, com juros subsidiados. Pela

primeira vez no País, temos programa de diferenciação de educação superior em que

os juros serão negativos. A inflação é 4,5%, e a poupança rende mais 6%; isso dá

custo de 10%. Os juros serão de 3,5%. Então são juros subsidiados. Destravaremos

o programa, facilitando para a faculdade e o agente financeiro. Tomamos o fundo da

Caixa e o pusemos para o FNDE. Ninguém é dono do dinheiro, mas, sim, o povo
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brasileiro. Todos os bancos participarão. O jovem acessará o fundo por meio da

internet, no portal do MEC. Será direcionada agência financeira. Então sairemos de

30 mil para 200 mil vagas. Se somarmos as vagas - 230 mil nas federais, 500 mil nos

Cefets, 150 mil no ProUni e 200 mil no Fies -, chegaremos a quase 1 milhão.

Essa revolução é uma grande vitória. Isso sem falar no dinheiro do pré-sal -

estamos loucos para gastá-lo com a educação.

O Vítor quer saber mais sobre as ações do Estado, mas Roberto Rocha Tross já

comentou sobre esse assunto, ressaltando que o Estado de Minas tem sido parceiro

do governo federal tanto no ProJovem Trabalhador quanto no ProJovem Urbano.

O Edmílson falou um pouco da sua realidade no Município de Madre de Deus, que

fica perto da querida cidade de São João del-Rei, lugar onde já fizemos algumas

ações específicas.

O Adriano pergunta se esse debate oferece algum tipo real de contribuição, e creio

que sim. Essa pergunta é feita pelos jovens porque eles sempre desconfiam de que

são chamados para participar de um palanque político para falarem na cabeça deles,

legitimando o que já está feito. Quando fui relator do Plano Nacional, no seminário

final falei aos jovens que o projeto inicial tinha 400 metas. Depois, ao percorrer pelo

Brasil, o relatório final ficou com 1.500 metas. Imaginem vocês: como poderemos

implementar essa quantidade de metas? Trata-se de um projeto de país.

Em um seminário nacional, desafiamos os jovens, em seus grupos de trabalho nas

13 temáticas, com o intuito de reduzirmos 20 metas em subtemas para cada temática,

que dizem respeito à educação, à emancipação, à saúde integral e à participação.

Nos subtemas, questões sobre afro-brasileiros e afrodescendentes. Temos um

conjunto de 20 metas dentro do Plano Nacional, o qual chamamos de equidade de

oportunidades. Entendemos que a questão das minorias tem de ser priorizada quanto

à universalização. Trabalhamos a questão das comunidades quilombolas e

ribeirinhas, a questão de gênero, da diversidade sexual e das mulheres, bem como

das comunidades afrodescendentes. Trata-se de uma concepção que consolidamos

no Plano Nacional e também no Estatuto. Saibam que não cairemos em tentação. A

melhor política é a universal, mas, no primeiro momento, focalizamos, para depois

universalizar. Houve uma priorização das minorias por meio das políticas específicas
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dentro do Plano Nacional em busca de uma equidade de oportunidades, que faz parte

desse Plano. Então, Adriano, haverá uma carta de Minas Gerais, que será acolhida

pela relatora em seu relatório final. É evidente que o documento final foi visto e

considerado, mas, realmente, o final aprovado tem de ter um acordo político com a

situação política do Brasil, por meio de seus colégios de líderes, conjunto de

bancadas e também com a questão da Lei de Responsabilidade Fiscal. É um acordo,

um acerto político, e lutaremos para que mais direitos e avanços estejam nesse

projeto final. Saibam que vocês sempre terão voz nesse debate.

O Júnior, da UNE, falou sobre a questão da concepção. É claro que todo debate

tem muita concepção. Primeiro, porque não adianta fazermos nada sobre política da

juventude sem a participação dos jovens, pois, se eles não estiverem convencidos,

não participarão. Todo processo será considerado se houver a participação da

juventude. Do ponto de vista de concepção sobre país e política, buscamos encontrar

os melhores modelos, que também foram referendados pelo Conselho Nacional da

Juventude e por vários fóruns, seminários e encontros. Isso sem falar que a questão

específica afro-brasileira é uma das prioridades.

Pergunta do Gleitson, de Itabira, cidade que ganhou um câmpus da Universidade

Federal de Itajubá, com mais de 13 cursos - já existem 4 ou 5 cursos, e outros se

iniciarão -, onde se instalará um grande polo tecnológico que futuramente substituirá

a riqueza do minério. Segundo meu amigo José Fernandes, minério só dá uma safra.

Então, lá só se pensa na ausência do minério. Como disse Carlos Drummond de

Andrade, se acabar o minério, qual será a atividade produtiva, qual será a nova

atividade econômica? Essa universidade será uma das mais modernas, do ponto de

vista da produção de base tecnológica.

Quem é responsável pelo câmpus avançado é uma universidade grande, referência

em pesquisa, a Universidade Federal de Itajubá. Há também o ProJovem

Adolescente e o ProJovem Urbano, com 400 jovens, que tratam da elevação da

escolaridade e também contemplaram o Município de Itabira. A última pergunta foi do

Camilo, e eu já lhe respondi. Quero agradecer a paciência, a participação, o carinho e

a contribuição durante estes sete anos em que estive à frente dessa questão. Hoje

sou Presidente da Frente Parlamentar, em Brasília; fui também Presidente e relator
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da Comissão Especial e hoje sou um dos que contribuem nesse debate. Estou muito

feliz, pois acredito que conseguimos o que pensava ser o mais difícil: colocar a

moçada na fita, colocar a juventude na pauta. Cabe a vocês agora dizerem que não

desejam mais sair: têm de fazer e lutar. Aliás, a juventude sempre lutou, foi

vanguarda em grandes mudanças e transformações. Por esse espírito de vanguarda,

de mudanças e transformações, pouco pediu para ela. Isso é bonito. Sempre pediu

para os outros. E a juventude não mudará: continuará lutando para o País, para

todos, mas é evidente que o jovem tem necessidade de defender os seus iguais, os

seus pares. Na luta por seus iguais, por seus pares, ele também possui demandas

específicas. Diria que hoje a juventude combina a luta universal por um mundo

melhor, por um mundo que respeite os direitos humanos, sem preconceitos, sem

xenofobia, sem racismo ou qualquer tipo de preconceito - e isso faz parte da

juventude -, com a luta específica para que todos os jovens tenham seus direitos e

sejam compreendidos.

Muito obrigado, Weliton Prado, meu amigo e companheiro de partido. Agradeço-lhe

a presença e a coordenação dos trabalhos. Agradeço ainda ao Roberto Tross; ao

Nilo, Presidente do Conselho Estadual da Juventude, e à Heloar. Desejo-lhes um

bom debate amanhã. Que vocês possam trazer grandes contribuições, novas

polêmicas e demandas, pois o parlamento é sensível e saberá compreender e

acolher as propostas da juventude brasileira. Muito obrigado e um beijo no coração

de cada um.

O Sr. Presidente - Gostaria de agradecer a todos e a todas, mas, de forma especial,

ao Deputado Federal Reginaldo Lopes.

Antes de encerrarmos, gostaria de convidar a todos para uma visita à exposição

dos 20 anos da Constituição mineira, no “hall” da Tribuna Popular - Espaço

Democrático José Aparecido de Oliveira. Não há como falar sobre o Estatuto da

Juventude sem falar dos 20 anos da Constituição mineira. A exposição é muito bonita

e retrata a luta de resistência contra o regime militar em nosso país. Portanto, convido

a todos para uma visita a essa exposição, a fim de conhecerem um pouco da história

dos 20 anos da promulgação da Constituição mineira.

Quero ainda informar que está sendo constituída, na Assembleia Legislativa, uma
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frente parlamentar em defesa do meio-passe para estudantes. Aliás, essa é uma luta

histórica das Capitais do Brasil. Belo Horizonte é a única Capital onde os estudantes

não têm o meio-passe. Em São João del-Rei, Uberlândia e vários outros Municípios

de Minas Gerais, os estudantes já garantiram o direito ao meio-passe. E há também

cidades onde os estudantes têm o passe livre. Essa discussão será feita em todo o

Estado de Minas.

Um outro projeto que também está tramitando - aliás, respondi a uma pergunta do

companheiro de Belo Vale sobre essa questão - é o da meia-entrada para os

estudantes nos eventos culturais. Há muitas empresas que criam inúmeros artifícios

para burlar a lei. Colocam um preço fictício no ingresso, como se fosse meia-entrada,

e vendem a um outro preço para todo o mundo. Isso é conversa para boi dormir. É

uma forma de tentar enganar os estudantes. Sabemos que a meia-entrada é um

direito dos estudantes, uma conquista da juventude. A lei que tramita nesta Casa é

muito firme no que diz respeito à punição. A empresa que desrespeitar o direito dos

estudantes pagará uma determinada multa na primeira vez; na segunda, pagará uma

multa mais pesada; e, na terceira, terá o alvará de funcionamento cancelado.

Esperamos ter a possibilidade de fazer acordos para aprovar essa lei, que garante o

cumprimento da meia- entrada em todos os eventos culturais. A lei da meia-entrada é

mais que um incentivo à cultura e ao lazer: é uma complementação da educação.

Vários outros projetos estão tramitando nesta Casa em defesa da juventude, dos

estudantes e da educação. Respondendo à companheira de Belo Vale sobre a

preocupação com a interiorização dessa discussão: é realmente necessário que ela

seja feita nos Municípios. Isso é fundamental e é uma preocupação nossa, também.

Pude participar de todos os debates, ouvi o Roberto, o Reginaldo, enfim, todos os

convidados.

É fundamental que haja interiorização. Lembramos um trecho da canção do Mário

Lago que diz: uma cidade parece pequena se comparada a um país, mas é na minha,

na sua cidade que se começa a ser feliz. O cidadão mora no Município, vive no

Município. Então, as políticas públicas têm de chegar às cidades, principalmente à

juventude. Em grande parte dos Municípios mineiros, a juventude não tem opção de

esporte e de lazer. Não há cinema, e é difícil haver quadra poliesportiva. Às vezes, os
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estudantes praticam esportes sob sol e chuva, correndo o risco de contrair alguma

doença, até de pele. Nas escolas, as quadras não são cobertas. É fundamental, pois,

que as políticas públicas da juventude cheguem ao interior e sejam implementadas

em todos os Municípios, principalmente nos pequenos.

Parabenizo todos mais uma vez e agradecemos ao Deputado Federal Reginaldo

Lopes, Presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Políticas Públicas para a

Juventude; ao Deputado André Quintão, Presidente da Comissão de Participação

Popular; ao Deputado Federal Elismar Prado, que esteve aqui; ao Deputado Gustavo

Corrêa, Secretário de Estado de Esportes e da Juventude; ao Deputado João Leite,

Presidente da Comissão de Segurança Pública; ao Roberto Tross, Coordenador

Especial da Juventude da Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude; ao Nilo

Furtado, Presidente do Conselho Estadual da Juventude; à Heloar Rodrigues, aos

Vereadores, ao Prefeito, às entidades, aos movimentos sociais, enfim, a todos vocês.

As contribuições foram muito válidas, e o debate continuará. A Assembleia Legislativa

agradece a cada um de vocês.

ATA DA 42ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 1º/10/2009

Presidência da Deputada Gláucia Brandão

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

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

Ivair Nogueira - Entrega de placa - Palavras do Sr. Américo Amarante Neto - Exibição

de vídeo - Apresentação musical - Palavras da Sra. Presidente - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

Djalma Diniz - Gláucia Brandão - Ivair Nogueira.

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.
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Ata

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a Missão Ramacrisna de Betim

pelos 50 anos de sua fundação.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Américo Amarante

Neto, Presidente da Missão Ramacrisna de Betim; as Exmas. Sras. Maria Coeli

Gomes Reis, Coordenadora do Curso de Medicina Veterinária da Pontifícia

Universidade Católica de Minas Gerais - PUC Minas -, representando o Pró-Reitor da

PUC Minas em Betim, Professor Eugênio Batista Leite; e Yukari Hamada,

representando o Cônsul-Geral do Japão em Belo Horizonte; e os Exmos. Srs.

Geraldo Pimenta, Secretário Municipal de Assistência Social de Betim; e Deputado

Ivair Nogueira, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença

O locutor - Registramos a presença do Exmo. Sr. José Renato Barbosa Lopes, da

Secretaria de Administração Regional Municipal Norte, da Prefeitura de Belo

Horizonte; e de alunos da Escola Estadual Isabel da Silva Polck, do Bairro Palmares.

Execução do Hino Nacional

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

pelo violinista Sebastião Francisco Barros.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Ivair Nogueira

Exma. Sra. Deputada Gláucia Brandão, neste ato representando o Presidente da

Assembleia Legislativa, Deputado Alberto Pinto Coelho; Exmo. Sr. Américo Amarante

Neto, Presidente da Missão Ramacrisna; Exma. Sra. Maria Coeli Gomes Reis,

coordenadora do curso de Medicina Veterinária, neste ato representando o Pró-Reitor

da PUC Betim, Prof. Eugênio Batista Leite; Yukari Hamada, representando o

Consulado-Geral Honorário do Japão em Belo Horizonte; Exmo. Sr. Geraldo Pimenta,

Secretário Municipal de Assistência Social de Betim; senhoras e senhores, boa-noite.
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A Missão Ramacrisna é uma organização sem fins lucrativos que merece todo o

nosso reconhecimento. É por isso que, no seu aniversário de 50 anos de assistência

social, sem a qual haveria uma lacuna no universo das ações de solidariedade e das

iniciativas voltadas para o próximo, apresentei requerimento para destacar a

importância da Missão Ramacrisna para o terceiro setor em Minas Gerais.

Sou testemunha ocular do precioso trabalho desenvolvido pela entidade. Em meio

século de atuação, são 30 mil pessoas atendidas. Tenho orgulho, como cidadão de

Betim, de acompanhar os passos dados pela Ramacrisna, suprindo as necessidades

dos menos favorecidos. Em nosso país, 29.300.000 brasileiros ainda vivem abaixo da

linha da pobreza. Isso representa nada mais nada menos que 16% da população

vivendo em condições miseráveis. Esses brasileiros muitas vezes sobrevivem pela

iniciativa de organizações não governamentais, como a Ramacrisna.

Em 1959, seu fundador, Prof. Arlindo Corrêa da Silva, foi tocado pela urgência de

quem vive com tão poucos recursos. Arlindo Corrêa da Silva iniciou o trabalho da

Ramacrisna em Belo Horizonte ao se incomodar com questões tão latentes em nossa

sociedade: a educação inacessível, a marginalidade, a violência, o desemprego e o

abandono. De um desprendimento extraordinário e de uma riqueza de espírito

surpreendente, ele levou crianças que viviam na rua para sua própria casa. Estima-se

que hoje, no Brasil, cerca de 3 milhões de meninos e meninas vivam nas ruas. No fim

da década de 50, os números já cresciam, e Arlindo Corrêa da Silva via que, embora

seu coração fosse enorme, a casa se tornara pequena para abrigar tantos

abandonados. Foi em Betim que encontrou um espaço melhor para ampliar as ações

da Ramacrisna e transformá-la em um grande lar. Com a valiosa ajuda de amigos,

conseguiu erguer o primeiro prédio, em 1963, e em seguida o segundo. A ação

cresceu ainda mais. No início da década de 90, a Ramacrisna já assistia também a

população de alguns bairros de Betim. Instalada em Betim, cidade sempre lembrada

pela violência entre os jovens e também como uma das mais desenvolvidas da

Região Metropolitana, a Ramacrisna encontrou terreno fértil para suas ações. Com

uma população que cresce 2% ao ano e hoje tem 416 mil habitantes, Betim sente-se

honrada por poder contar com o trabalho social da Ramacrisna. Pautada por valores

como a ética, o altruísmo, a inovação, o comprometimento, a determinação, a
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transparência e a flexibilidade, a Ramacrisna sempre buscou desenvolver projetos

que dão certo. Mostrando que não basta dar o pão, que é necessário ensinar a pôr a

mão na massa, a Ramacrisna contribui, desde 2006, com o programa Cidade da

Solda, do governo federal, em Betim, que oferece os cursos de soldador e

maçariqueiro. Os cursos são destinados a jovens carentes entre 18 e 30 anos. Outro

projeto de destaque é o da Cooperativa de Artesanato Futurarte, criada em 2004 para

atender os adolescentes sem horizonte no que diz respeito aos estudos e à vida

profissional e para atender as donas de casa. A Ramacrisna mantém, ainda, centros

de apoio à educação voltados para o esporte, a arte, a cultura, o ensino de inglês,

português, matemática e informática. Só nesse projeto, são assistidas 486 crianças e

adolescentes de 6 a 17 anos, estudantes de cinco escolas públicas de Betim.

São incontáveis as atividades da Ramacrisna. A instituição fundou uma orquestra e

um coral, e muito nos orgulha a presença de cada um de vocês, nesta noite,

abrilhantando esta belíssima festa em homenagem à Ramacrisna, que promove

oficinas de comunicação, mantém escola de mecânica de automóveis e consultório

odontológico, desenvolve programas de apoio familiar para envolver mães e pais,

idosos e líderes comunitários, apoia o programa Saúde da Família e o Restaurante

Popular, além de contar com a ajuda de grandes empresas nacionais e multinacionais

e de desenvolver intercâmbio com organizações de outros países. A necessidade de

uma sociedade mais justa, por meio da superação da desigualdade entre ricos e

pobres, da defesa dos direitos humanos e da preservação do meio ambiente, tem

mostrado a importância do terceiro setor no Brasil e de trabalhos sérios como o da

Ramacrisna.

O IBGE mostrou crescimento de 157% do número de fundações privadas e

associações sem fins lucrativos criadas entre 1996 e 2002. A maior parte delas está

na Região Sudeste, com 44%, sendo que somente Minas Gerais tem 13%.

Nesta homenagem especial à Ramacrisna, quero, mais uma vez, manifestar a

gratidão de todos os cidadãos de Betim, das famílias carentes, dos jovens em busca

de emprego e dos adolescentes vulneráveis. Que corações como o do Prof. Arlindo

Corrêa da Silva se multipliquem. Quero destacar aqui o empenho do Presidente da

Ramacrisna, Américo Amarante Neto, e da Superintendente da entidade, Solange
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Bottaro, aqui entre nós. Que surja também em nós, a exemplo da Ramacrisna, o

desejo de promover sonhos e transformar vidas.

Quero dizer que Betim é uma cidade muito feliz, porque conta com uma entidade

tão séria e organizada, voltada para atender ao interesse dos mais carentes, como a

Ramacrisna e outras entidades que têm reconhecimento nacional e internacional.

Estava comentando com o Américo e com a Solange sobre a importância da

Ramacrisna, sobre a importância do Salão do Encontro, da D. Noêmia Gontijo, que,

no ano que vem, completará 40 anos.

E essas duas entidades, como tantas outras, são sempre lembradas quando se fala

em Betim, pelo destaque que elas têm dado na assistência social, na busca de

parcerias com o governo japonês, com a Petrobras, na busca de parcerias com várias

entidades. E elas ainda podem buscar muitos parceiros e colaborar de forma muito

positiva, diminuindo a desigualdade social que prevalece em nosso país. E Betim não

é diferente porque, apesar de ter uma grande arrecadação, é uma cidade de pessoas

pobres, que têm necessidade de uma atuação firme de organizações com esse

espírito da Ramacrisna.

Quero parabenizar a PUC pelos projetos, pela parceria que tem feito, e que está

aqui tão bem-representada. Registro também, com muita satisfação, a presença da

Edneia, uma escritora muito reconhecida, do Marcinho, da Metícia, que fazem parte

da Ramacrisna, porque eles ajudaram a escrever a história dos 50 anos da

Ramacrisna. Precisamos deixar escrita uma história, e esses três amigos foram

convidados para ajudar a escrevê-la. Foram muitas noites, foram muitas entrevistas

que culminaram com o livro sobre a história dos 50 anos da Ramacrisna, uma

solenidade que aconteceu na Casa da Cultura Josefina Bento, em Betim. Eu me senti

no dever de homenagear essa entidade, como parlamentar de Betim, como ex-

Prefeito que teve a oportunidade de acompanhar, desde 1991, o quanto a

Ramacrisna é importante para o Município.

Temos aqui a presença do Dr. Geraldo Pimenta, que hoje é primeiro suplente de

Deputado e está caminhando para vir para esta Casa na próxima legislatura.

Secretário dos mais atuantes da equipe da Prefeita Maria do Carmo Lara, é uma

pessoa voltada para uma parceria que busca diminuir a desigualdade social. O



____________________________________________________________________________
437

Geraldo tem feito um trabalho maravilhoso em Betim à frente da Secretaria. Não é

fácil enfrentar esses desafios.

Quero, mais uma vez, registrar minha satisfação e parabenizar não só o Américo e

a Solange, que estão à frente da entidade e que dão continuidade ao sonho de

prestar esse relevante serviço, mas todos, desde o mais humilde funcionário da

Ramacrisna, pois todos têm seu papel e sua importância. O Américo contou-me que a

TV Betim buscou dois funcionários lá, e que hoje eles trabalham na área de filmagem.

Eles começaram no aprendizado e hoje estão lá prestando serviço. Isto é o

importante: estender a mão para aqueles que precisam e dar-lhes uma oportunidade.

O que mais precisamos hoje é de uma oportunidade. Viemos fazer esse

reconhecimento em uma solenidade muito simples, porque não poderíamos deixar

isso passar em branco. A coisa mais importante é ter o reconhecimento daqueles que

sabem da dificuldade. Acompanhei de perto todo o trabalho, a angústia e as noites

perdidas, mas vocês nunca desanimaram, levaram esse sonho à frente, e tenho

certeza de que as portas se abrirão.

A Fiat ainda não participa do projeto diretamente com a Ramacrisna, mas tenho

certeza de que não demorará a ser uma bela parceira. Temos a Belgo-Mineira;

quantas telas são fabricadas; fábrica de macarrão; apoio no esporte; são tantas

coisas boas! Às vezes vejo muitos Prefeitos em busca de soluções para apresentar

em sua cidade um trabalho voltado para o social. Quero aproveitar a audiência da TV

Assembleia e a transmissão ao vivo para toda a Minas Gerais, a fim de convidá-los

para conhecer o trabalho da Ramacrisna, o Salão do Encontro, as obras sociais que

Betim tem desenvolvido por meio das diversas ONGs sem fins lucrativos, mas que

têm apresentado um trabalho maravilhoso. Que Deus abençoe toda a Diretoria e

funcionários. Que vocês possam continuar com esse trabalho maravilhoso e que

possamos, sempre, comemorar tantas vitórias que terão pela frente. Tantos prêmios

a Solange e o Américo já receberam em São Paulo, levando o nome de Betim, de

uma cidade que cresce cada vez mais e busca combater a desigualdade. Fiquem

com Deus e muito obrigado!

Entrega de Placa

O locutor - Neste momento, a Deputada Gláucia Brandão, representando o
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Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Alberto Pinto Coelho, fará a entrega

ao Sr. Américo Amarante Neto, Presidente da Missão Ramacrisna de Betim, de placa

alusiva a esta homenagem. A placa contém os seguintes dizeres: “Desde sua

fundação, em 1959, a Missão Ramacrisna de Betim destaca-se pelo empenho na

promoção do desenvolvimento humano, ambiental, cultural e social das comunidades

em situação de vulnerabilidade. Impulsionar sonhos, transformar vidas... Esse tem

sido o papel brilhantemente cumprido pela instituição, que completa neste ano seu

cinquentenário. À Missão Ramacrisna a homenagem e as congratulações da

Assembleia Legislativa de Minas Gerais, por sua notável atuação em busca de tão

valiosos objetivos”.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. Américo Amarante Neto

Boa-noite a todos. Realmente, hoje é um dia de muita emoção. Agradeço à

Presidente, Deputada Gláucia Brandão; à Sra. Mari Coeli Gomes Reis, Coordenadora

do Curso de Medicina Veterinária; ao Sr. Geraldo Pimenta, Secretário Municipal de

Assistência Social de Betim; à Sra. Yukari Hamada, representando o Cônsul-Geral do

Japão, parceiro muito importante da Ramacrisna, que ajudou a construir a nova

escola de mecânica, que tem formado vários alunos - muito obrigado -; e ao nosso

amigo Deputado Ivair Nogueira, autor do requerimento que deu origem a esta

homenagem. Agradeço também a todos os amigos da Missão que se encontram

presentes, o pessoal da comunidade, nossos alunos, conselheiros e funcionários. A

presença de vocês é muito importante.

Inicialmente, agradecemos a Deus a oportunidade de compartilhar com os amigos

os 50 anos da Ramacrisna neste espaço tão especial da Assembleia Legislativa de

Minas Gerais, e agradecemos novamente o carinho do Deputado Ivair Nogueira.

Esses 50 anos marcaram uma trajetória de êxitos da Ramacrisna, mas também de

muita luta, perseverança, fé, coragem e dedicação. Exemplos esses que nos foram

passados pelo nosso fundador, Prof. Arlindo Corrêa da Silva, um paraibano,

jornalista, idealista, que sonhou com um mundo melhor. Com as bênçãos de Deus,

com um trabalho intenso e com o apoio de muitos e generosos amigos, viu seu sonho

se concretizar.
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Desde o início, a Ramacrisna sempre teve amigos, voluntários, para ajudar na sua

obra. Hoje se fala muito em voluntário, mas, já naquela época, o Prof. Arlindo

conseguiu juntar vários amigos para fazer essa obra. Daqui a pouco, ouviremos a

apresentação da orquestra de cordas dos meninos da Ramacrisna, que mostrará o

talento que estava oculto nessas crianças e jovens. Graças à oportunidade concedida

pela Ramacrisna e ao carinho do maestro Sebastião Barros, revelaram grande

talento.

Nosso fundador partiu em 1993, mas as sementes plantadas por ele foram tão

profícuas e saudáveis que a Ramacrisna vem num crescendo de atividades que

beneficiam milhares de pessoas na cidade de Betim. Ter o reconhecimento dos

representantes do povo de Minas Gerais é uma honra e um incentivo para a

continuação dos nossos trabalhos, um aval da seriedade com que a Ramacrisna

atuou nessas cinco décadas. Agradecemos muito ao ilustre Deputado Ivair Nogueira,

amigo desde o tempo de Prefeito, valente lutador pelo povo de Betim e pelo

progresso da cidade, esta homenagem que compartilhamos com todos, com os

conselheiros, colaboradores, funcionários e amigos, responsáveis pelo

desenvolvimento e pelo respeito que a organização tem no País e no exterior. Muito

obrigado.

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 Orquestra de Cordas Ramacrisna,

que, sob a regência de Sebastião Francisco Barros, executará as músicas “Minueto”,

de Johann Sebastian Bach; “O trenzinho do caipira”, de Heitor Villa-Lobos; e “Como é

grande o meu amor por você”, de Erasmo Carlos e Roberto Carlos.

- Procede-se à apresentação musical.

Palavras da Sra. Presidente

Queria dizer da minha honra e da minha alegria de estar presidindo esta sessão de

reunião especial, esta homenagem justa, em nome do nosso Presidente Alberto Pinto

Coelho, que, por motivos alheios à sua vontade, não pôde estar aqui, mas deixou
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uma mensagem para todos vocês. Cumprimento, agradeço a presença e parabenizo,

desde já, o Presidente da Missão Ramacrisna, Sr. Américo Amarante Neto, pelo

trabalho que vem desenvolvendo. Parabéns. Que Deus continue te iluminando neste

trabalho árduo em prol da garantia dos direitos de todas as pessoas. Agradeço a

participação e a presença da Profa. Maria Coeli Gomes Reis, neste ato

representando o Pró-Reitor da PUC de Betim, Prof. Eugênio Batista Leite. Agradeço e

parabenizo, pela parceria e pelo convênio com a Missão Ramacrisna, a Sra. Yukari

Hamada, representando o Cônsul-Geral Honorário do Japão em Belo Horizonte.

Agradeço também a presença do Secretário Municipal de Assistência Social de

Betim, Sr. Geraldo Pimenta, dizendo que aguardamos o senhor aqui, no próximo

mandato. Ainda agradecemos e parabenizamos nosso querido companheiro

Deputado Ivair Nogueira por esta brilhante iniciativa de homenagear uma instituição

que tem feito trabalho tão relevante em prol de Betim e da Região Metropolitana.

Betim está muito bem-representada aqui, na pessoa do Ivair, que é companheiro de

luta pelo progresso e pelo desenvolvimento de Betim e da Região Metropolitana. Sou

da Região Metropolitana de Ribeirão das Neves. Lutamos juntos aqui para garantir os

direitos dos cidadãos metropolitanos e de todo o Estado. Parabéns, Ivair, pelo

trabalho que vem desenvolvendo à frente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

Há 50 anos, a Missão Ramacrisna vem resgatando a cidadania pelos caminhos da

educação e da profissionalização, buscando geração de renda para a população de

risco social, com foco inicial nas crianças e adolescentes, e hoje abrangendo toda a

família. Tendo se instalado em Betim, em plena zona rural, viu a região expandir-se

num crescimento rápido e descontrolado, atraindo migrantes pobres, com baixíssima

escolaridade e sem formação profissional, o que criou um ambiente de muita

violência e profundamente hostil, sobretudo para sua juventude.

Hoje, parceira da Prefeitura do Município, com programas de saúde pública e

segurança alimentar, fornecendo alimentação de qualidade e a baixo custo, constitui-

se a Missão Ramacrisna num grande antídoto ao caos social que ameaça nossa

região metropolitana. São mais de 300 mil pessoas atendidas nos dois programas,

por meio de convênios. Nas próprias instalações da missão, outros 3 mil indivíduos

de todas as idades e moradores da periferia são assistidos nos aspectos
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profissionalizantes, educativos, culturais e artísticos.

A cooperativa de artesanato Futurarte capacita pessoas habilidosas na produção de

peças de tecelagem, cerâmica e cestaria, gerando renda e, atualmente, em processo

de exportação para a Europa. O projeto Adolescente Aprendiz vem encaminhando

jovens para o desenvolvimento de uma profissão e aprimorando a sua cidadania pela

prática de valores éticos.

Inúmeros outros núcleos, com destaque para a informática, cuidam da preparação

para o mundo e para o trabalho dessa população oriunda de uma situação de grande

carência. Mas a Missão Ramacrisna, hoje dirigida pela educadora Solange Bottaro, à

frente de uma diligente equipe, não visa apenas aos meios de sobrevivência de seus

assistidos. A arte sempre está presente como instrumento de refinamento humano,

essencial para trazer uma vida melhor para cada indivíduo. Um coral e uma orquestra

de cordas, que veio nesta noite acalentar a nossa alma e dar um brilho especial a

esta homenagem, além de um centro cultural, são mantidos pela instituição,

revelando talentos que provavelmente não teriam outra oportunidade de

reconhecimento.

Ao longo desse meio século, são mais de 30 mil pessoas que tiveram suas vidas

afetadas para melhor pelo contato com essa organização.

Tudo começou com a vinda para Belo Horizonte de um paraibano sem posses, mas

dotado de grande espiritualidade e de senso humanitário. Arlindo Correia, também

jornalista e fundador do periódico “O Poder”, pelo qual tornava públicas suas crenças,

sempre apostou no crescimento do ser humano. Amigo de Francisco Cândido Xavier,

exemplo de uma vida dedicada ao bem e à caridade, era também um seguidor do

mestre espiritual indiano Ramakrishna. Desse oriental do século XIX, trouxe para nós

o próprio nome da instituição, na qual acolheu, em sua própria casa, ainda em Belo

Horizonte, os primeiros meninos de rua, a quem ofereceria educação e seu trabalho

social.

A outra Missão Ramakrishna, surgida na Índia, reunia em torno de seu líder

discípulos de enorme valor, em busca da difusão da espiritualidade e do ecumenismo

religioso. Criatura cuja vida nos lembra a de São Francisco de Assis, por sua

profunda comunhão com a natureza, Ramakrishna tinha o dom de atrair discípulos e
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admiradores entres os melhores homens da Índia de seu tempo. Tendo se tornado

um eremita e um renunciante aos bens materiais, praticou, além dos vários tipos de

ioga, os ensinamentos de outras religiões, como o cristianismo e o islamismo. Dessa

experiência cunhou a frase: “A verdade é única, mas os sábios a chamam por

diversos nomes”. Tendo chegado aos mais altos níveis de espiritualidade, pelas

práticas da meditação, chamou a atenção dos ocidentais, pela primeira vez, para a

milenar sabedoria hindu.

Romain Rolland, o místico escritor cristão, trouxe até nós a biografia desse

autêntico santo que influenciou o trabalho do Prof. Arlindo, que, quase anônimo,

construiu essa obra, árvore grandiosa de belas raízes e cuja sombra traz alento a

milhares de cidadãos mineiros, fazendo crescer com esperança a juventude e

tornando digna a existência de tantos idosos.

Esta homenagem a toda a equipe valorosa da Missão Ramacrisna, que leva à

frente, com tamanho entusiasmo, um sonho tão poderoso, é também um tributo ao

seu notável fundador, o Prof. Arlindo Corrêa, ele mesmo um mestre brilhante, como

seu inspirador indiano. É com muita alegria que parabenizamos a Missão

Ramacrisna, desejando-lhe sucesso. Que Deus continue lhes dando sabedoria,

saúde e muita vontade em sua ação, que exemplifica o cumprimento de seu

mandamento máximo: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si

mesmo. Que Deus continue iluminando a todos. Parabéns a todos os membros e a

todos os que participam dessa instituição e que têm o coração voltado para a

promoção da dignidade humana.

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 especial de segunda-feira, dia 5,

às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.841/2009

Dispõe sobre a incidência de juros de mora nos débitos oriundos da conversão de
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vencimentos e proventos e da complementação de pensão em Unidade Real de Valor

– URV – de que tratam a Resolução nº 5.216, de 12 de agosto de 2004, e o art. 5º da

Resolução nº 5.305, de 22 de junho de 2007.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º – Os juros de mora incidentes sobre os débitos oriundos da conversão de

vencimentos e proventos e da complementação de pensão em Unidade Real de Valor

– URV – de que tratam a Resolução nº 5.216, de 12 de agosto de 2004, e o art. 5º da

Resolução nº 5.305, de 22 de junho de 2007, atualizados nos termos dos arts. 6º a 10

da Resolução nº 5.314, de 18 de julho de 2008, serão apurados mediante a aplicação

de juros simples sobre o saldo devedor apurado mês a mês, calculados na forma do

disposto nesta resolução e em regulamento da Mesa, aplicando-se:

I – 1% (um por cento) ao mês até agosto de 2001;

II – 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês a partir de setembro de 2001 até a

data de quitação da totalidade do saldo devedor decorrente do débito de que tratam a

Resolução nº 5.216, de 2004, e o art. 5º da Resolução nº 5.305, de 2007, atualizados

nos termos dos arts. 6º a 10 da Resolução nº 5.314, de 2008.

§ 1º – O débito relativo aos juros de mora apurado na forma do “caput” será

atualizado pelos índices da Tabela de Fatores de Atualização Monetária da

Corregedoria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a partir do mês de competência

em que se fez devida cada parcela de juros de mora até o penúltimo mês anterior ao

da liquidação da totalidade do saldo devedor de juros de mora.

§ 2º – No dia 1º do mês da liquidação da totalidade do saldo devedor de juros de

mora, deve-se utilizar, para fins de atualização monetária, em substituição ao índice

previsto no §1º deste artigo, relativo ao último mês anterior a esse, o índice de 0,25%

(zero vírgula vinte e cinco por cento).

§ 3º – É vedada a incidência de juros de mora sobre juros de mora acrescidos ao

saldo devedor na apuração do débito de que trata o § 1º deste artigo.

Art. 2º – Os ordenadores de despesa, Presidente e 1º-Secretário, com base no

crédito anual autorizado no orçamento da Assembleia Legislativa, fixarão o montante

mensal para fins de pagamento do débito, apurado na forma do art. 1º desta

resolução, em parcelas mensais constituídas por:
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I – parcela fixa mensal individual no valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta

reais), salvo na hipótese de pagamento de saldo devedor de valor inferior;

II – parcela variável proporcional ao saldo credor de cada beneficiário a título de

juros de mora, calculada na forma de regulamento.

§ 1º – Os ordenadores de despesas fixarão a data do início do pagamento da

parcela fixa de que trata o inciso I do “caput” deste artigo conforme a disponibilidade

financeira e orçamentária da Assembleia Legislativa.

§ 2º – O início do pagamento da parcela variável de que trata o inciso II do “caput”

deste artigo será realizado no mês subsequente ao da quitação total dos débitos

decorrentes do disposto na Resolução nº 5.216, de 2004, e no art. 5º da Resolução nº

5.305, de 2007, atualizados nos termos dos arts. 6º a 10 da Resolução nº 5.314, de

2008.

§ 3º – Os ordenadores de despesa, no mês de dezembro, poderão alterar o valor

da parcela fixa de que trata o inciso I do “caput” deste artigo, de acordo com a

disponibilidade financeira e orçamentária da Assembleia Legislativa.

Art. 3º – É vedado o pagamento do débito de que trata esta resolução a interessado

que não tenha celebrado a transação ou o acordo de que tratam a Resolução nº

5.216, de 2004, ou o art. 5º da Resolução nº 5.305, de 2007, salvo decisão judicial

que garanta o direito do recebimento administrativo independentemente de acordo ou

transação.

Art. 4º – No pagamento do débito de que trata esta resolução será considerado o

caráter indenizatório dos juros de mora incidentes sobre as diferenças decorrentes da

conversão da moeda em URV pagas com atraso.

Art. 5º – O “caput” do art. 3º da Resolução nº 5.216, de 2004, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 3º – O débito apurado na forma do art. 2º desta resolução será pago em até

144 parcelas mensais consecutivas, de valor variável conforme a disponibilidade

financeira e orçamentária da Assembleia Legislativa, observado o disposto no

parágrafo único deste artigo e nos arts. 4º e 5º desta resolução.”.

Art. 6º – Fica revogado o art. 13 da Resolução nº 5.115, de 29 de maio de 1992.

Art. 7º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões,  6 de outubro de 2009.

Mesa da Assembleia

Justificação: A Mesa da Assembleia Legislativa, na decisão que proferiu em

2/7/2002, reconheceu aos servidores da Casa o direito de receberem a diferença

decorrente da conversão dos vencimentos percebidos em abril de 1994 em Unidade

Real de Valor – URV –, autorizando a incorporação do percentual de 11,98% na

tabela de vencimentos dos servidores da Assembleia Legislativa a partir de 1º/7/2002.

O saldo devedor foi apurado nos termos da Resolução nº 5.216, de 12/8/2004, e do

art. 5º da Resolução nº 5.305, de 22/6/2007, sem o pagamento de correção monetária

e juros de mora.

Posteriormente, com base no entendimento do Tribunal de Justiça e da

Procuradoria-Geral de Justiça, ambos do Estado de Minas Gerais, que reconheceram

ser cabível a aplicação da correção monetária aos valores da URV devidos aos

membros daquela instituição, a Assembleia, por meio da Resolução nº 5.314, de

18/7/2008, reconheceu aos servidores da Casa o direito à atualização monetária nos

débitos de que tratam a Resolução nº 5.216, de 12/8/2004, e o art. 5º da Resolução

nº 5.305, de 22/6/2007. A atualização foi efetuada com base na tabela da

Corregedoria-Geral da Justiça e em consonância com a Lei Federal nº 6.899, de

8/4/1981, que determina, nas execuções de títulos de dívida líquida e certa, que a

correção monetária seja calculada a contar do respectivo vencimento.

Em 28/11/2007, em sessão administrativa, os ministros do Supremo Tribunal

Federal deferiram, no Processo Administrativo nº 323.526, o pedido dos servidores

daquele Tribunal relativo aos passivos trabalhistas decorrentes da conversão, em

abril de 1994, dos vencimentos de cruzeiros para reais por meio da URV. Na decisão,

ficou reconhecido o direito ao recebimento de juros de mora ocasionado pelo atraso

na quitação do valor relativo à diferença de 11,98% da referida conversão, tendo-se

estabelecido que, até agosto de 2001, os juros devem ser de 1% ao mês e que, a

partir dessa data, passam a ser de 0,5%. Na determinação do percentual dos juros, o

STF considerou a Medida Provisória nº 2.180, de 24/8/2001, publicada em 27/8/2001,

que acrescentou à Lei nº 9.494, de 10/9/1997, o art. 1º-F, determinando que “os juros

de mora, nas condenações impostas à Fazenda Pública para pagamento de verbas
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remuneratórias devidas a servidores e empregados públicos, não poderão ultrapassar

o percentual de seis por cento ao ano”. O STF, na referida decisão, lembrou, ainda,

que a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 10/9/1997, já foi discutida e

reconhecida por aquele Tribunal.

Na atualização do saldo devedor de juros de mora de que trata o projeto de

resolução em pauta, segue-se a regra de atualização monetária do saldo devedor

principal, utilizando-se os índices da Tabela de Fatores de Atualização Monetária da

Corregedoria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, conforme já previsto nos arts.

6º a 11 da Resolução nº 5.314, de 18/7/2008. Contudo, considerando-se a ausência

de divulgação de índice relativo ao último mês anterior ao da liquidação do débito de

juros de mora no dia 1º do mês de quitação da totalidade desse débito, fixa-se, em

substituição, para fins de atualização, o índice de 0,25%.

Cabe ressaltar, na oportunidade, que o Superior Tribunal de Justiça entende que os

juros de mora sobre verbas pagas em atraso têm natureza indenizatória (Resp nº

1037452 – SC, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 20 de maio de 2008). Assim,

os juros de mora incidentes sobre as diferenças decorrentes da conversão da moeda

em URV pagas com atraso são verbas que possuem indubitável caráter indenizatório.

Considerando, pois, as decisões do STF e do STJ, a Mesa apresenta este projeto

de resolução, com o objetivo de reconhecer aos servidores da Casa o direito ao

pagamento de juros de mora nos débitos oriundos da conversão de vencimentos e

proventos em URV apurados nos termos da Resolução nº 5.216, de 12/8/2004, e do

art. 5º da Resolução nº 5.305, de 22/6/2007, nos percentuais fixados em lei e em

conformidade com a decisão do STF. Para fins do pagamento da dívida que ora se

reconhece, a Assembleia manterá a sistemática de pagamento que já adota para a

aplicação das Resoluções nº 5.216, de 12/8/2004; nº 5.305, de 22/6/2007, e nº 5.314,

de 18/7/2008, respeitando a disponibilidade financeira e orçamentária do Legislativo.

Por essas razões, solicitamos aos nobres pares a aprovação deste projeto de

resolução.

- Publicado, vai o projeto à Mesa da Assembleia para parecer, nos termos do art.

195, c/c o art. 79, inciso VIII, alínea “a”, do Regimento Interno.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.729/2009
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Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação dos Produtores de Anta dos Coelhos -

Aspac -, com sede no Município de Dores do Indaiá.

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 3.729/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Produtores Rurais de Anta dos Coelhos - Aspac -, com sede no Município de

Dores do Indaiá, entidade comunitária de natureza assistencial.

Dessa maneira, cultua a mais ampla e perfeita cordialidade entre seus membros e a

comunidade local; oferece serviços de assistência social aos mais necessitados;

promove cursos profissionalizantes; orienta sobre a preservação do meio ambiente e

firma convênios com órgãos públicos e entidades privadas para subsidiar suas

iniciativas, além de desempenhar atividades, voltadas para o gerenciamento de

infraestruturas comunitárias de saúde, saneamento básico, habitação, comunicação e

eletrificação, estímulo à produção e beneficiamento de produtos agropecuários.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.729/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2009.

Domingos Sávio, relator.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 8 DE OUTUBRO DE 2009

ATAS

ATA DA 89ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 6/10/2009

Presidência dos Deputados Doutor Viana e Durval Ângelo

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

Correspondência: Mensagem nº 411/2009 (encaminhando o Projeto de Lei nº

3.826/2009), do Governador do Estado - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação

de Proposições: Projetos de Lei nºs 3.827 a 3.839/2009 - Projetos de Resolução nºs

3.840 e 3.841/2009 - Requerimentos nºs 4.742 a 4.753/2009 - Requerimentos dos

Deputados Ruy Muniz e outros e Duarte Bechir e outros - Comunicações:

Comunicações dos Deputados Doutor Rinaldo, Elmiro Nascimento e João Leite -

Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adelmo Carneiro Leão - Ademir

Lucas - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos

Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin

Moura - Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio

Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Dimas

Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor Ronaldo - Duarte

Bechir - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim

Sawan - Getúlio Neiva - Gláucia Brandão - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro

Lessa - Juarez Távora - Juninho Araújo - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara

- Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira -

Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Ruy Muniz - Sávio Souza

Cruz - Sebastião Costa - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta -

Wander Borges.

Abertura
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O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h13min, 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 Wander Borges, 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 411/2009*

Belo Horizonte, 2 de outubro de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa Egrégia

Assembleia Legislativa, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a contratar

operação de crédito no âmbito do Programa de Modernização da Administração das

Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial das Administrações Estaduais -

PMAE -, com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES -,

até o limite que indica, e dá outras providências.

O projeto de lei ora encaminhado tem como finalidade viabilizar a adesão do Estado

à linha de crédito autorizada pelo Conselho Monetário Nacional e oferecida pelo

BNDES, conforme Resolução nº 3.653, de 17 de dezembro de 2008, do Banco

Central do Brasil, mediante a contratação da referida operação de crédito até o valor

de R$9.225.000,00 (nove milhões, duzentos e vinte e cinco mil reais).

Por entendê-la relevante e para melhor compreensão do conteúdo do projeto, faço

anexar Exposição de Motivos do Secretário de Estado de Fazenda.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter aos seus

Nobres Pares o projeto de lei anexo.
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Antonio Augusto Junho Anastasia, Vice-Governador, no exercício do cargo de

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 autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito no

âmbito do Programa de Modernização da Administração das Receitas e da Gestão

Fiscal, Financeira e Patrimonial das Administrações Estaduais - PMAE -, com o

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES -, até o limite que

indica, e dá outras providências.

O projeto de lei ora encaminhado objetiva propiciar a adesão do Estado à linha de

crédito autorizada pelo Conselho Monetário Nacional e oferecida pelo BNDES,

conforme a Resolução nº 3.653, de 17 de dezembro de 2008, do Banco Central do

Brasil, mediante a referida contratação, que terá o limite de R$9.225.000,00 (nove

milhões, duzentos e vinte e cinco mil reais).

Essa operação de crédito destina-se a financiar atividades e projetos do Estado de

Minas Gerais nas áreas de resultado definidas pela Lei nº 15.032, de 20 de janeiro de

2004, que estabelece o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, atualizada pela

Lei nº 17.007, de 28 de setembro de 2007, assegurando maiores recursos para a

expansão das metas do projeto “Descomplicar” e do Projeto “Ampliação da

Profissionalização de Gestores Públicos”, com vistas à melhoria da qualidade do

gasto e do ambiente de negócios.

A execução dos citados projetos, além de facilitar a atividade do empresário que

deseja investir no Estado, deverá simplificar a relação da administração pública com

as empresas, com o cidadão e entre os próprios órgãos governamentais, por meio da

revisão e simplificação de processos de prestação de serviços, bem como

implementar programas de desenvolvimento gerencial, com ênfase, respectivamente,

na desburocratização de procedimentos para abertura, funcionamento e fechamento

de empresas e na profissionalização da gestão pública, objetivando a melhoria da

qualidade dos serviços prestados pela administração direta, autárquica e fundacional

do Poder Executivo.
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Esclareça-se, por oportuno, que a proposta não encontra óbice na Lei de

Responsabilidade Fiscal, sendo que o projeto prevê, a título de garantia para a

realização da operação de crédito em apreço, a vinculação pelo Estado das cotas das

receitas tributárias a que se referem os arts. 157 e 159, inciso I, alínea “a”, e II, da

Constituição Federal.

Finalmente, é importante salientar que, pela referida Resolução do Banco Central, a

contratação das operações de crédito com os Estados e o Distrito Federal está

autorizada somente até 30 de abril de 2010.

Esses são os motivos de inegável interesse público que me levam a submeter-lhe o

anteprojeto de lei.

Simão Cirineu Dias, Secretário de Estado de Fazenda.

PROJETO DE LEI Nº 3.826/2009

Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito no âmbito do Programa

de Modernização da Administração das Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e

Patrimonial das Administrações Estaduais - PMAE -, com o Banco de

Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES -, até o limite que indica, e dá outras

providências.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a promover a adesão do Estado de

Minas Gerais ao Programa de Modernização da Administração das Receitas e da

Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial das Administrações Estaduais - PMAE -, nos

termos da Resolução nº 3.653, de 17 de dezembro de 2008, do Banco Central do

Brasil, mediante contratação de operação de crédito com o Banco Nacional de

Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES -, até o limite de R$ 9.225.000,00

(nove milhões duzentos e vinte e cinco mil reais).

Parágrafo único - A operação de que trata o “caput” tem por objetivo financiar

atividades e projetos do Estado de Minas Gerais, nas áreas de resultado definidas

pela Lei nº 15.032, de 20 de janeiro de 2004, que estabelece o Plano Mineiro de

Desenvolvimento Integrado, atualizada pela Lei nº 17.007, de 28 de setembro de

2007, em especial na execução dos Projetos “Descomplicar - Melhoria do Ambiente

de Negócios” e “Ampliação da Profissionalização de Gestores Públicos”.

Art. 2º - Os recursos decorrentes da operação de crédito de que trata esta lei e
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objeto de contrato celebrado com o BNDES serão depositados em instituições

financeiras autorizadas pelo Poder Executivo a operarem com o Estado.

Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a oferecer, como garantia para a

realização da operação de crédito prevista nesta lei, as cotas das receitas tributárias

a que se referem o art. 157, a alínea “a” do inciso I e o inciso II do art. 159, da

Constituição Federal.

Art. 4º - Os recursos provenientes da operação de crédito de que trata esta lei serão

consignados como receita orçamentária do Estado.

Art. 5º - O orçamento do Estado consignará, anualmente, recursos necessários ao

atendimento das despesas relativas à amortização do principal, dos juros e demais

encargos decorrentes da operação de crédito autorizada por esta lei.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

* - Publicado de acordo com o texto original.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições.

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

PROJETO DE LEI Nº 3.827/2009

Declara de utilidade pública a Obra Unida Lar Vicentino Padre Lauro, com sede no

Município de Nova Serrana.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Obra Unida Lar Vicentino Padre

Lauro, com sede no Município de Nova Serrana.

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

Sala das Reuniões, 6 de outubro de 2009.

Carlos Gomes

Justificação: O trabalho realizado pela Obra Unida Lar Vicentino Padre Lauro é de

caráter beneficente, pois visa manter estabelecimento destinado a abrigar pessoas

idosas de ambos os sexos, propiciando-lhes condições de saúde física e mental,
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dando-lhes assistência material, moral, intelectual, social e espiritual.

Os idosos internos do Lar Vicentino Padre Lauro são bem cuidados pela instituição

e se sentem felizes e tranquilos com o tratamento recebido.

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 do

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.828/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Pinheira de Pequenos

Produtores Rurais, com sede no Município de Bandeira.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Pinheira de

Pequenos Produtores Rurais, com sede no Município de Bandeira.

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

Sala das Reuniões, 6 de outubro de 2009.

Eros Biondini

Justificação: Em 1959, foi fundada no Município de Bandeira a Associação

Comunitária Pinheira de Pequenos Produtores Rurais, entidade civil, sem fins

lucrativos, que tem por escopo trabalhar para a melhoria da qualidade de vida dos

moradores da zona rural.

Com esse propósito, promove programas para o desenvolvimento socioeconômico

de seus associados, além de atividades sociais, culturais e recreativas; luta pela

valorização do homem que trabalha com a terra e defende seus direitos; mantém

serviços de atendimento aos consumidores e presta orientação técnica relativa a

produção e ganhos de produtividade.

Diante da importância das ações realizadas pela Associação, contamos com o

apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.829/2009
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Declara de utilidade pública a Banda de Música Lira Musical Nossa Senhora das

Dores, com sede no Município de Igaratinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Banda de Música Lira Musical Nossa

Senhora das Dores, com sede no Município de Igaratinga.

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

Sala das Reuniões, 6 de outubro de 2009.

Inácio Franco

Justificação: O projeto de lei em análise tem por objetivo declarar de utilidade

pública a Banda de Música Lira Musical Nossa Senhora das Dores, entidade civil,

sem fins lucrativos, sediada no Município de Igaratinga. A referida entidade tem como

objetivos difundir o aprendizado da música, promover atividades socioculturais

visando difundir a música, além de participar de eventos cívicos, o que contribui para

a socialização e o desenvolvimento cultural de toda a comunidade.

Por essas razões e acreditando nos benefícios que esta proposição trará, contamos

com o apoio dos nobres pares à sua aprovação.

- 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 3.830/2009

Acrescenta o artigo à Lei nº 16.299, de 3 de agosto de 2006, que estabelece

normas para a comercialização de vestuário próprio da Polícia Militar, da Polícia Civil,

do Corpo de Bombeiros Militar e dos demais órgãos de Segurança Pública do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A Lei nº 16.299, de 3 de agosto de 2006, passa a vigorar acrescida do

seguinte artigo:

“Art. ... - As pessoas físicas ou jurídicas que comercializam os produtos de que trata

esta lei deverão adaptar para mulheres a confecção do vestuário próprio da Polícia

Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros Militar e dos demais órgãos de

segurança pública do Estado.

§ 1º - Para os efeitos desta lei consideram-se uniformes, além da indumentária
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própria, as peças complementares destes, como quepes, gorros, emblemas,

distintivos, insígnias e braçais.

§ 2º - O não cumprimento do disposto neste artigo impede a pessoa física ou

jurídica de contratar e firmar convênios com o Estado.”.

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

Sala das Reuniões, 6 de outubro de 2009.

Sargento Rodrigues

Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo adequar a confecção do

fardamento próprio da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros Militar e

dos demais órgãos de segurança pública do Estado às mulheres, possibilitando maior

conforto e a apresentação impecável dessas servidoras.

Segundo a proposta, consideram-se uniformes, além da indumentária própria, as

peças complementares destes, como quepes, gorros, emblemas, distintivos, insígnias

e braçais.

A proposta também prevê que o não cumprimento do disposto nesta lei impede a

pessoa física ou jurídica de contratar e firmar convênios com o Estado.

Em face do relevante propósito, solicitamos o apoio de nossos pares à aprovação

deste projeto.

- 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 3.831/2009

Declara de utilidade pública a Fundação Educativa e Cultural de Mantena, com

sede no Município de Mantena.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Educativa e Cultural de

Mantena, com sede no Município de Mantena.

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

Sala das Reuniões, 6 de outubro de 2009.

João Leite

Justificação: A Fundação Educativa e Cultural de Mantena, fundada em 9/11/98,

com sede no Município de Mantena, é uma sociedade civil sem fins lucrativos que
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atua junto à população de Mantena e de cidades da Comarca, desenvolvendo

atividades sociais para atender as necessidades da população carente da região e

veiculando informações de interesse da comunidade através de canais próprios de

radiodifusão.

O reconhecimento da entidade como de utilidade pública fortalecerá o trabalho que

vem sendo realizado na comunidade, razão pela qual conto 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 do

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.832/2009

Declara de utilidade pública a Associação Nascer - Núcleo de Assistência Social,

Cultural e Esporte Recreativo, com sede no Município de Betim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Nascer - Núcleo de

Assistência Social, Cultural e Esporte Recreativo, com sede no Município de Betim.

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

Sala das Reuniões, 6 de outubro de 2009.

João Leite

Justificação: A Associação Nascer - Núcleo de Assistência Social, Cultural e

Esporte Recreativo, fundada em 16/10/2001, com sede no Município de Betim, é uma

entidade sem fins lucrativos que tem como escopo a implementação de projetos

sociais envolvendo educação, saúde, cultura, esportes, entre outras áreas, com vistas

à promoção do desenvolvimento sustentado da comunidade. Tem como missão

contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população, razão pela qual

acreditamos que o reconhecimento da entidade como de utilidade pública fortalecerá

o trabalho que vem sendo realizado.

Contamos 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 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 3.833/2009

Declara de utilidade pública a Ação Social Novo Rumo, com sede no Município de

Conceição do Mato Dentro.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Ação Social Novo Rumo, com sede no

Município de Conceição do Mato Dentro.

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

Sala das Reuniões, 6 de outubro de 2009.

João Leite

Justificação: A Ação Social Novo Rumo, fundada em 18/12/2007, com sede no

Município de Conceição do Mato Dentro, é uma entidade sem fins lucrativos que tem

como escopo a implementação de projetos nas áreas sociais, de educação, saúde,

habitação, entre outras, visando o desenvolvimento sustentado da comunidade.

Tem como missão contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população,

motivo pelo qual acreditamos que o reconhecimento da entidade como de utilidade

pública estadual fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado. Assim, conto com o

apoio dos nobres colegas 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 3.834/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Missão Urgente - ACMU -,

com sede no Município de Sete Lagoas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Missão

Urgente - ACMU -, com sede no Município de Sete Lagoas.

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

Sala das Reuniões, 6 de outubro de 2009.

João Leite

Justificação: A Associação Comunitária Missão Urgente, fundada em 20/6/2008,

com sede no Município de Sete Lagoas, é uma entidade sem fins lucrativos que tem
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como objetivo prestar assistência social a pessoas carentes nas áreas de saúde,

educação, alimentação, habitação, profissionalização, entre outras.

Tem como missão contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população,

motivo pelo qual acreditamos que o reconhecimento da entidade como de utilidade

pública estadual fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado. Assim, conto com o

apoio dos nobres colegas 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 3.835/2009

Declara de utilidade pública a Associação Casa de Bem Estar da Criança e do

Adolescente de Aiuruoca - MG, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Casa de Bem Estar da

Criança e do Adolescente de Aiuruoca-MG, com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 6 de outubro de 2009.

Juarez Távora

Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade pública a

“Associação Casa de Bem Estar da Criança e do Adolescente de Aiuruoca - MG,

associação civil sem fins lucrativos, fundada em 23/10/2006 e sediada nesse

Município.

A entidade se destina a amparar e educar crianças e adolescentes em situação de

abandono e de risco social ou pessoal e, especialmente, as vítimas de maus-tratos,

negligência e violência física, psicológica ou sexual, até que possam retornar às

famílias de origem ou ser recebidas por famílias substitutas.

Por ser justa a proposição, espera o signatário merecer dos nobres pares apoio à

sua aprovação.

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

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

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 3.836/2009

Declara de utilidade pública a Sociedade Beneficente Nosso Lar de Carvalhos, com

sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Beneficente Nosso Lar de

Carvalhos, com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 6 de outubro de 2009.

Juarez Távora

Justificação: Fundada em 14/5/95, a Sociedade Beneficente Nosso Lar de

Carvalhos, localizada nesse Município, tem como finalidade a assistência

humanitária, inclusive nas áreas médica e psicológica, aos idosos carentes

internados.

Sendo assim, espera o signatário merecer dos nobres pares a aprovação deste

projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.837/2009

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente do Leste Mineiro - Abelem -,

com sede no Município de Águas Formosas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerias decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Beneficente do Leste

Mineiro - Abelem -, com sede no Município de Águas Formosas.

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

Sala das Reuniões, 6 de outubro de 2009.

Vanderlei Jangrossi

Justificação: Diante dos relevantes serviços prestados pela Associação Beneficente

do Leste Mineiro - Abelem -, com sede no Município de Águas Formosas, e do

comprometimento com que cumpre suas finalidades estatutárias, buscamos declará-

la de utilidade pública. Essa declaração permitirá que se torne apta a realizar projetos
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maiores no desenvolvimento de suas atividades.

Tendo em vista o importante trabalho realizado por essa entidade, por certo terá

reconhecimento dos nobres colegas, que se empenharão na aprovação deste projeto

de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.838/2009

Declara de utilidade pública a Comunidade Rural Muro das Pedras - Crump -, com

sede no Município de Sabará.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Comunidade Rural Muro das Pedras -

Crump -, com sede no Município de Sabará.

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

Sala das Reuniões, 6 de outubro de 2009.

Wander Borges

Justificação: A Constituição da República atribui ao poder público e à sociedade a

responsabilidade de defender, promover e preservar o meio ambiente. Consciente

desse dever, a comunidade sabarense organizou-se e, em 4/8/99, foi fundada a

Comunidade Rural Muro das Pedras - Crump -, pessoa jurídica de direito privado, de

fins não econômicos, direcionada à preservação do meio ambiente e ao

desenvolvimento social, cultural e econômico.

O estatuto da associação consagra os seguintes objetivos: incentivar o

abastecimento de energia elétrica e água, conservar estradas, executar obras de

interesse comum, promover o desenvolvimento social, cultural e econômico, proteger

o meio ambiente, estimular a criação de parques ecológicos, reivindicar melhorias na

infraestrutura rural, promover o desenvolvimento econômico sustentável e a

educação ambiental.

A entidade tem como missão contribuir para o desenvolvimento ordenado e

sustentável do meio ambiente, visando, assim, garantir às gerações presentes e

futuras uma sadia qualidade de vida. Suas ações destinam-se à conscientização da
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comunidade no que concerne às questões ambientais e são realizadas por meio de

palestras, grupos de estudos, acampamentos e ações conservacionistas.

Diante de todo o exposto, pacífico é o fato de que a Crump busca a construção de

uma sociedade mais democrática, respaldada em uma alternativa de

desenvolvimento que contemple a inclusão social com justiça, sustentabilidade do

meio ambiente e universalização dos direitos sociais, culturais 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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.839/2009

Dispõe sobre a cobrança de taxa pelos prestadores dos serviços de reboque,

resgate, guincho e remoção de veículos no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A taxa a ser cobrada pelos prestadores dos serviços de reboque, resgate,

guincho e remoção de veículos, executados guinchos-socorro veiculares, quando

solicitados para rebocar um veículo, deverá ter os seguintes critérios:

I - se o proprietário do veículo estiver no local da apreensão no momento em que o

reboque chegar, o agente não rebocará o veículo, notificará o proprietário da infração

e emitirá uma guia para pagamento no valor correspondente a 50% (cinquenta por

cento) do valor que pagaria caso o veículo fosse rebocado;

II - o veículo somente será rebocado no caso de o proprietário do veículo não estar

no local e também no caso de o veículo estar em local proibido, ressalvados os casos

de urgência.

Art. 2º - A inobservância ao disposto nesta lei sujeitará o prestador dos serviços de

reboque, resgate, guincho e remoção de veículos, executados guinchos-socorro

veiculares, às seguintes penalidades;

I - advertência;

II - multa de 500 Ufemgs (quinhentas Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 6 de outubro de 2009.

Domingos Sávio

Justificação: O objetivo da apresentação deste projeto de lei é evitar os abusos que

estão sendo cometidos pelos agentes de trânsitos, que estão extrapolando todos os

limites possíveis. Com a apresentação deste projeto de lei, será dada ao proprietário

do veículo a possibilidade de não ter seu veículo apreendido, caso esteja no local no

momento em que o agente chegar, pagando uma taxa que corresponde a 50% do

valor para o reboque do veículo.

Por isso espero contar com o apoio dos nobres pares para aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Transporte e de Fiscalização

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.840/2009

Aprova as contas do Tribunal de Contas do Estado referentes ao exercício de 2008.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Ficam aprovadas, nos termos do disposto no art. 62, XXII, da Constituição

do Estado, as contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais referentes ao

exercício de 2008.

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

Sala das Reuniões, 6 de outubro de 2009.

Comissão de Fiscalização Financeira

- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para os fins do art.

218 do Regimento Interno.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.841/2009

- O Projeto de Resolução nº 3.841/2009 foi publicado na edição anterior.

REQUERIMENTOS

Nº 4.742/2009, do Deputado Ademir Lucas, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Sr. Modesto Carvalho de Araújo Neto, Presidente da

Drogaria Araújo, pelo recebimento do prêmio Destaque em Administração 2009. (- À

Comissão de Saúde.)

Nº 4.743/2009, do Deputado Ademir Lucas, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Sr. Gilson Reis por sua eleição como Presidente do
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Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais. (- À Comissão de Educação.)

Nº 4.744/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. José Eduardo Gonçalves por sua posse como Presidente

da Rede Minas de Televisão.

Nº 4.745/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Valério Fabris por sua posse como Presidente da Rádio

Inconfidência. (- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº 4.746/2009, do Deputado Eros Biondini, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Pe. Ignacio Larrañaga Orbegozo pelos 26 anos de

fundação das Oficinas de Oração e Vida.

Nº 4.747/2009, do Deputado Fábio Avelar, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Manoel Gandra Fonseca, compositor e escritor do

Município de Formiga, pelo 1º lugar alcançado, com sua composição "Silêncio", no

39º Festival Nacional da Canção e pela consequente conquista do Troféu Lamartine

Babo. (- Distribuídos à Comissão de Cultura.)

Nº 4.748/2009, do Deputado Ruy Muniz, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Januária pelos 149 anos de fundação desse

Município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 4.749/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Presidente da Cemig pedido de providências para solucionar o problema das

constantes interrupções no fornecimento de energia elétrica que prejudica

consumidores e comerciantes do Bairro Santa Tereza, em Belo Horizonte. (- À

Comissão de Defesa do Consumidor.)

Nº 4.750/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Associação Cultural e Educativa de Timóteo pelo seu

terceiro aniversário de fundação.

Nº 4.751/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Lar dos Idosos Luiz Boaventura Ribeiro pelo seu sétimo

aniversário de fundação. (- Distribuídos à Comissão do Trabalho.)

Nº 4.752/2009, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Assembleia de Deus em Nova Lima por seus 75 anos de
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fundação. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 4.753/2009, do Deputado Dinis Pinheiro, em que solicita seja encaminhada ao

Presidente do Instituto Brasileiro de Mineração - Ibram - manifestação de repúdio ao

teor do seu pronunciamento na abertura do 13º Congresso Brasileiro de Mineração e

à exclusão de importantes lideranças empresariais mineiras na programação oficial

do evento, como é o caso específico do Sindicato das Indústrias Extrativas de Minas

Gerais - Sindiextra. (- À Comissão de Minas e Energia.)

Do Deputado Duarte Bechir e outros em que solicita apoio à instalação da Frente

Parlamentar de Apoio ao Comércio Varejista em Minas Gerais.

Do Deputado Ruy Muniz e outros em que solicitam seja constituída Frente

Parlamentar de Irrigação e Drenagem. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados Doutor

Rinaldo, cujo teor é o publicado nesta edição, Elmiro Nascimento e João Leite.

Interrupção dos Trabalhos Ordinários

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

Interno, interrompe os trabalhos ordinários para a realização do ciclo de debates

“Alternativas à pena de privação de liberdade - outras formas de promover justiça”.

- A ata desse evento será publicada em outra edição.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente (Deputado Durval Ângelo) - Estão reabertos os nossos trabalhos

ordinários.

Encerramento

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

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

Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 7, 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 DEFESA DO
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CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 22/9/2009

Às 10h14min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adalclever

Lopes, Délio Malheiros e Delvito Alves, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Adalclever Lopes, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Délio Malheiros,

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

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

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

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

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

votação, é aprovado o requerimento do Deputado Délio Malheiros em que solicita

seja realizada audiência pública para debater as razões da demora na normalização

do fornecimento de energia elétrica a consumidores da região metropolitana após as

fortes chuvas ocorridas em 21/9/2009. Nesse momento, registra-se 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, 6 de outubro de 2009.

Adalclever Lopes, Presidente - Délio Malheiros - Lafayette de Andrada.

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 29/9/2009

Às 10h9min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara e

os Deputados João Leite, Rômulo Veneroso e Tenente Lúcio, 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 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 proporcionar à Comissão tomar conhecimento do trabalho

desenvolvido pela Defesa Civil do Estado e comunica o recebimento da seguinte



____________________________________________________________________________
466

correspondência: ofícios dos Srs. Paulo César Moreira, Presidente da Câmara

Municipal de Andradas, e Fernando Molinari Peres, Vereador da referida Câmara,

solicitando que esta Comissão realize audiência pública no referido Município;

Benedito Antônio de Souza Godói, Vereador da Câmara Municipal de Monte Sião,

encaminhando relatório de visita realizada por ele à Delegacia de Monte Sião e

sugestões apresentadas pelo Delegado Lacy de Souza Moreira; e de

correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre

parênteses: ofícios dos Srs. Genilson Ribeiro Zeferino, Subsecretário de

Administração Prisional da Secretaria de Defesa Social (2), e Marco Antônio Monteiro

de Castro (2), Chefe da Polícia Civil de Minas Gerais (17/9/2009). O Presidente acusa

o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores os

Deputados citados a seguir: Projetos de Lei nºs 3.670/2009, em turno único

(Deputado Tenente Lúcio); e 3.642/2009, no 1º turno (Deputado Rômulo Veneroso). A

Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir o Tenente-Coronel Alexandre

Lucas Alves, Secretário-Executivo da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil do

Estado, que é convidado a tomar assento à mesa. A Presidência, na qualidade de um

dos autores do requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações

iniciais e, em seguida, concede a palavra à Deputada Maria Tereza Lara e aos

Deputados Rômulo Veneroso e Tenente Lúcio, coautores do mesmo requerimento.

Logo após, passa a palavra ao convidado, para que faça sua exposição. 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. Após discussão e votação, são aprovados, em

turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 3.634 e 3.670/2009.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs

4.573, 4.596, 4.598, 4.602, 4.603, 4.630 e 4.631/2009. 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 encaminhada

manifestação de congratulações ao Conselho Comunitário de Segurança Pública de
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Ouro Fino pelo seu 10º aniversário de fundação; Sargento Rodrigues (3) em que

solicita seja encaminhado ao Comandate-Geral da Polícia Militar e ao Subsecretário

de Administração Prisional pedido de providências para aumentar o efetivo de

servidores da Cadeia de Santa Rita do Sapucaí; seja realizada reunião de audiência

pública para discutir as condições de segurança dos Juízes, Promotores de Justiça e

servidores do Judiciário, bem como a segurança patrimonial de objetos apreendidos

nos processos; e seja encaminhado ao Comandante-Geral da Polícia Militar

documentos que aprovam a atuação policial que culminou na prisão de um Vereador

no Município de Muzambinho; da Deputada Maria Tereza Lara em que solicita seja

encaminhada manifestação de congratulações ao Reitor da Universidade Federal de

Minas Gerais pelo lançamento da campanha de enfrentamento à violência contra a

pessoa idosa; Deputada Maria Tereza Lara e Deputados João Leite e Rômulo

Veneroso (7) em que solicitam seja encaminhado ao Secretário de Estado de Defesa

Social pedidos de providências para regulamentar o cargo de Chefe de Departamento

no âmbito da Polícia Civil, para construir o prédio onde funcionará a sede da Região

Integrada de Segurança Pública na Cidade de Lavras e para realizar obras de

reforma e ampliação da Cadeia Pública e da Delegacia de Polícia no Município de

Monte Sião e pedido de informações sobre o tratamento que vem sendo oferecido

aos dependentes químicos custodiados pelo Estado; seja encaminhado ao referido

Secretário e ao Comandante-Geral da PMMG pedido de providências para

transformar a Companhia de Polícia Militar de Campo Belo em Companhia

Independente a fim de harmonizar a estrutura de unidades das Polícias Civil e Militar

na Risp de Lavras; seja encaminhado a todas as prefeituras e câmaras municipais do

Estado material contendo informações sobre a função e a importância da Defesa

Civil, conforme debate realizado nesta reunião; e seja realizada audiência pública

com os Prefeitos Minicipais para discutir a Defesa Civil no Estado. Cumprida a

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2009.

Maria Tereza Lara, Presidente - Rômulo Veneroso.
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ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 29/9/2009

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Ivair Nogueira e Neider Moreira, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros, declara aberta a reunião

e, nos termos do inciso III do art. 120 do Regimento Interno, 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 discutir as implicações

da Resolução nº 282/2008, do Conselho Nacional de Trânsito - Contran -, e da

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. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Alfredo

Peres da Silva, Diretor do Departamento Nacional de Trânsito - Denatran - e

Presidente do Conselho Nacional de Trânsito - Contran -; Roberto Craveiro

Rodrigues, Coordenador-Geral da Informatização Estatística do Denatran; Clóvis

Leão Bezerra, Advogado da União; Oliveira Santiago Maciel, Chefe do Departamento

de Trânsito de Minas Gerais - Detran-MG -; a Sra. Fernanda Melo de Mendonça e o

Sr. Ângelo Pettersen, respectivamente, Diretora Financeira e advogado da

Associação Mineira de Empresas de Vistoria em Veículos - Assomevv -,

representando o Sr. Matheus Morandi de Almeida, Presidente dessa entidade, os

quais são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente faz uso da palavra,

como autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações

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

Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas

taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

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

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

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2009.

Délio Malheiros, Presidente - Elmiro Nascimento - Neider Moreira - Ademir Lucas.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.342/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

utilidade pública o Centro Educacional da Criança e do Adolescente - Ceca -, com

sede no Município de Pavão.

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 3.342/2009 pretende declarar de utilidade pública o Centro

Educacional da Criança e do Adolescente - Ceca -, com sede no Município de Pavão,

que tem como finalidade prestar auxílio e proteção às crianças e adolescentes

carentes residentes na localidade.

Na consecução de suas metas, proporciona-lhes educação, assistência médica e

alimentação para que tenham condição de participar de atividades esportivas,

culturais e de lazer.

Objetiva, também, a preparação dos adolescentes para o mercado de trabalho,

ampliando seus conhecimentos e habilidades por meio de programas educacionais e

cursos profissionalizantes; luta por garantir a universalidade e a qualidade da atenção

dispensada à criança, ao adolescente e às suas famílias, na perspectiva de

concretizar os seus direitos e as oportunidades de acesso aos bens socioculturais.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.342/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2009.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.602/2009
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Zezé Perella, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de Buritis, com sede

no Município de Lagamar.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 13/8/2009 e distribuída às

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

Cabe a este colegiado examiná-la 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 3.602/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Produtores Rurais de Buritis, com sede no Município de Lagamar.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

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

atividades dos Diretores, Conselheiros e associados não serão remuneradas; e o art.

32 dispõe que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a instituição congênere, com personalidade jurídica, registrada no

Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

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

Emenda nº 1, ao final deste parecer, que dá nova redação ao art. 1º, com a finalidade

de adequar o nome da instituição ao consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.602/2009 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.
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EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pequenos

Produtores Rurais de Buritis, com sede no Município de Lagamar.”.

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito Alves - Ronaldo

Magalhães - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.643/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação dos Jeceabenses Organizados pela

Infância e Adolescência - Ajoia -, com sede no Município de Jeceaba.

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.

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

Jeceabenses Organizados pela Infância e Adolescência - Ajoia -, com sede no

Município de Jeceaba.

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. 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,
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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 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 3.643/2009.

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Padre João - Delvito

Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.678/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Doutor Rinaldo, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Irmã Meire de Fátima Francisco - AME -, com sede no

Município de Sete Lagoas.

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 o projeto, conforme preceitua o art. 103, I,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.678/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação
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Irmã Meire de Fátima Francisco - AME -, com sede no Município de Sete Lagoas, que

tem como finalidade precípua defender os interesses, direitos e as demandas dos

seus associados.

Para a consecução de seus propósitos, promove atividades que visem à integração

da comunidade local, com ênfase no bom relacionamento; desenvolve ações nas

áreas da educação, da saúde, da cultura, do esporte e do lazer; oferece proteção à

família, à maternidade, à infância, à adolescência e ao idoso e implementa a

formatação de novos modelos socioprodutivos e sistemas alternativos de produção,

comércio e emprego.

Isso posto, consideramos meritório que a entidade seja reconhecida e declarada de

utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.678/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2009.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.684/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares do Sistema III - ADAFS III -

com sede no Município de Jaíba.

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 3.684/2009 tem por escopo declarar de utilidade pública a

Associação dos Agricultores Familiares do Sistema III - ADAFS III -, com sede no

Município de Jaíba, que tem como finalidade proteger a saúde da família, da

maternidade, da infância e da velhice, bem como prestar serviços que possam
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contribuir para o crescimento profissional e econômico do grupo.

Ademais, promove a proteção do meio ambiente, estimula manifestações culturais e

desportivas a fim de integrar a população assistida na vida social 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 3.684/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2009.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.690/2009

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 Comunitária dos Bairros Bom Jesus e Bairro

Recanto do Lago Azul, 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 o projeto, conforme preceitua o art. 103, I,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.690/2009 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, 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 e oferece proteção à saúde da família, da maternidade, da infância, da

adolescência e da velhice. Com este intuito, desenvolve programas de combate à

desnutrição, à mortalidade infantil e orienta as famílias sobre o planejamento familiar.

Procura também representar as comunidades junto a órgãos públicos e privados,

fazendo reivindicações diversas.

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 3.690/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2009.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.691/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Centro de Apoio Sociocultural e Artístico Real - Casa Real -, com

sede no Município de Diamantina.

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 3.691/2009 pretende declarar de utilidade pública o Centro de

Apoio Sociocultural e Artístico Real - Casa Real -, com sede no Município de

Diamantina, que tem como finalidade promover a melhoria da qualidade de vida da

população.

Dessa forma, desenvolve atividades educacionais, assistenciais e culturais, protege

a saúde da família, combate a fome e a pobreza, incentiva o voluntariado, orienta

sobre a preservação do meio ambiente, zela pela preservação dos bens culturais e

materiais de valor artístico e histórico, procura inserir seus associados no mercado de

trabalho 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 3.691/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2009.
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Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.704/2009

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 dos Moradores do Bairro Santa Maria, com sede no

Município de Timóteo.

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 3.704/2009 objetiva declarar de utilidade pública a Associação

dos Moradores do Bairro Santa Maria, com sede no Município de Timóteo, que presta

relevantes serviços à população local.

É importante mencionar que ela coordena as obras e movimentos sociais dos

moradores do referido bairro, buscando solucionar suas pendências mais importantes

relacionadas com saúde, educação, lazer, habitação, saneamento básico, segurança,

transporte e preservação do meio ambiente.

Além do mais, representa a comunidade junto a órgãos públicos e entidades

privadas, fazendo reivindicações diversas.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.704/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2009.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.710/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Ademir Lucas, o projeto de lei em tela visa declarar de
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utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento de Boa Vista - Condebov -, com

sede no Município de Esmeraldas.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.710/2009 pretende declarar de utilidade pública o Conselho de

Desenvolvimento de Boa Vista - Condebov -, com sede no Município de Esmeraldas,

que tem como finalidade precípua congregar órgãos e pessoas interessadas em

atender às demanda dos moradores locais.

Dessa forma, desenvolve atividades assistenciais, educacionais, culturais e

recreativas; mobiliza os associados para participar de suas iniciativas de interesse

social; combate a fome e a pobreza; protege a saúde da família; contribui para o

desenvolvimento de políticas públicas e de programas visando melhorar a qualidade

de vida da comunidade; promove ações e serviços voltados às necessidades de

desenvolvimento da criança e do adolescente.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.710/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2009.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.713/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

utilidade pública a Associação Monlevadense de Produtores da Agricultura Familiar -

Tanquinho 1 - Ampaf -, com sede no Município de João Monlevade.

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 a matéria, conforme preceitua o art. 103,

I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.713/2009 tem como finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Monlevadense de Produtores da Agricultura Familiar - Tanquinho 1 -

Ampaf -, com sede no Município de João Monlevade, entidade sem fins lucrativos,

que tem por escopo congregar as pessoas interessadas no aprimoramento social,

econômico, cultural, ambiental e político dessa comunidade, melhorando a qualidade

de vida de seus moradores.

Com esse propósito, desenvolve atividades relacionadas ao desenvolvimento rural

sustentável, para garantir as condições necessárias à permanência das pessoas no

campo, como a organização do comércio de sua produção; a compra coletiva de

insumos, equipamentos e máquinas, além do uso consciente dos recursos naturais e

a preservação das nascentes.

Ademais, promove a proteção da família, da maternidade, da infância, da

adolescência e da velhice; a defesa dos direitos humanos; e o combate à fome e à

pobreza.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.713/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2009.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.716/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Vanderlei Miranda, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Projeto Missionário Árvore Que Dá Fruto, 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
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Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.716/2009 pretende declarar de utilidade pública o Projeto

Missionário Árvore Que Dá Fruto, com sede no Município de Belo Horizonte. Trata-se

de associação beneficente, sem fins lucrativos que tem como finalidade promover a

filantropia e amparar a população de baixa renda.

A entidade desenvolve ações para prevenir a marginalização de crianças, jovens e

adultos; atende a população nas áreas de educação, saúde, recreação e formação

profissionalizante; realiza reuniões sociais com fins beneficentes, culturais e cívicos e

colabora com obras de assistência preventiva, terapêutica e educacional.

Diante da importância de tais atividades, acreditamos ser a instituição merecedora

do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.716/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2009.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.726/2009

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 de Moradores da Serra Negra - Amosena -,

com sede no Município de São Sebastião do Oeste.

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 3.726/2009 tem por escopo declarar de utilidade pública a

Associação de Moradores da Serra Negra - Amosena -, com sede no Município de
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São Sebastião do Oeste, entidade civil sem fins lucrativos que tem por finalidade

congregar as pessoas da comunidade, promovendo o seu desenvolvimento por meio

de projetos assistenciais.

Para cumprir seus objetivos programáticos, fomenta projetos comunitários voltados

para a realização de cursos profissionalizantes; atua em campanhas educativas na

área da saúde; desenvolve projetos de proteção e recuperação ambiental; mobiliza a

população para resolução dos problemas comunitários, sempre com o intuito de

melhorar sua qualidade de vida.

Diante da relevância de seu trabalho, é oportuno e meritório conceder-lhe o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.726/2009 em turno

único.

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2009.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.737/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

declarar de utilidade pública o Instituto Alair Martins, 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

O Projeto de Lei nº 3.737/2009 pretende declarar de utilidade pública o Instituto

Alair Martins, com sede no Município de Uberlândia, associação civil sem fins

lucrativos, de natureza social, cultural, educacional e ambiental, que tem como

finalidade promover o desenvolvimento econômico e social sustentável na região em

que atua, preferencialmente em benefício da população jovem.
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Tendo em vista essa finalidade, executa projetos que desenvolvem o potencial de

adolescentes, 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; edita livros e 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.

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 3.737/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2009.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.743/2009

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 Refúgio de Amparo e Promoção Humana, 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

O Projeto de Lei nº 3.743/2009 pretende declarar de utilidade pública o Refúgio de

Amparo e Promoção Humana, com sede no Município de Uberlândia, com finalidade

assistencial, filantrópica, educativa e cultural, que ampara, principalmente, idosos e

crianças carentes, aos quais presta auxílio moral e material.

A entidade mantém em suas dependências creches educativas, departamentos de
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assistência fisioterápica, médica e odontológica a seus assistidos; promove cursos

profissionalizantes visando ao agenciamento de empregos e mantém em regime de

internato unidades de assistência ao menor infrator e aos dependentes químicos.

Isso posto, consideramos que a instituição merece ser agraciada com o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.743/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2009.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.744/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado José Henrique, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária do Córrego dos Ferreiras e Adjacências,

com sede no Município de Santa Bárbara do Leste.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 17/9/2009 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 3.744/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária do Córrego dos Ferreiras e Adjacências, com sede no

Município de Santa Bárbara do Leste.

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.

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

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua
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Diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 27 que as

atividades dos seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas e no art. 30

que, na hipótese de sua dissolução, os bens remanescentes serão destinados a

instituição congênere do Município, com personalidade jurídica, registrada no

Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalide e legalidade do Projeto

de Lei nº 3.744/2009.

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ronaldo Magalhães -

Delvito Alves - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.746/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Movimento Pró-Cultura, com sede no Município de

Muriaé.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 17/9/2009 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 3.746/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Movimento Pró-Cultura, com sede no Município de Muriaé.

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.

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. 25, que as

atividades dos membros dos órgãos administrativos não são remuneradas; e, no art.

26, parágrafo único, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente

será destinado a instituições ou organizações que se identifiquem com as causas que

ela defende, indicadas na assembleia geral.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.746/2009.

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Ronaldo Magalhães -

Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.749/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Gomes, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Agricultores e Agricultoras Rurais Unidos

Venceremos, com sede no Município de Almenara.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 17/9/2009 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 3.749/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Agricultores e Agricultoras Rurais Unidos Venceremos, com sede no

Município de Almenara.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado seja
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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 inteiro

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua

Diretoria é formada por pessoas idôneas não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 27 que as

atividades dos seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas e no art. 31

que, em caso de dissolução da instituição, os bens remanescentes serão destinados

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 3.749/2009.

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Ronaldo Magalhães -

Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.760/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Cecília Ferramenta, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Nosso Guri, com sede no Município de Ipatinga.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18/9/2009 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 3.760/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Nosso Guri, com sede no Município de Ipatinga.
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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. 28 do seu estatuto prevê que as atividades de seus

Diretores e Conselheiros, bem como as dos sócios, não serão remuneradas. Por sua

vez, o art. 32 preceitua que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a instituição congênere, dotada de personalidade

jurídica, registrada no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente ou

no Conselho Municipal da Assistência Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.760/2009.

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ronaldo Magalhães -

Padre João - Delvito Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.762/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Doutor Rinaldo, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a entidade Projeto Somos Amados, com sede no Município de

Divinópolis.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18/9/2009 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.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.762/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

entidade Projeto Somos Amados, com sede no Município de Divinópolis.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas 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. 10, que as atividades de seus Diretores e Conselheiros não são remuneradas; e,

no art. 30, que, na hipótese de sua dissolução, seu patrimônio líquido será transferido

a entidade qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público -

Oscip - e que tenha, preferencialmente, o mesmo objetivo social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.762/2009.

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Ronaldo Magalhães -

Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.763/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Moradores da Fazenda Nova

Cachoeirinha, com sede no Município de Prata.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18/9/2009 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
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com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.763/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Moradores da Fazenda Nova Cachoeirinha, com sede no Município de

Prata.

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.

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o art. 30 do estatuto constitutivo da instituição determina no item 3 que

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

não percebem remuneração, vantagens ou benefícios. Já no item 4 estabelece que,

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

associação congênere, dotada de personalidade jurídica, com sede e atividades

preferencialmente no Município de Prata.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.763/2009.

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Ronaldo Magalhães -

Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.766/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em epígrafe tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Esportiva Nova Estrela, com

sede no Município de Campanha.
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A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19/9/2009 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 3.766/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Esportiva Nova Estrela, com sede no Município de Campanha.

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. 2º, III, que ela

não distribui lucros ou dividendos nem concede remuneração, vantagem ou benefício

a Diretores, Conselheiros, associados ou instituidores; e, no parágrafo único do art.

22, que, no caso do encerramento de suas atividades, seu patrimônio será destinado

a entidade congênere legalmente constituída e portadora do título de utilidade pública

estadual.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.766/2009.

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Ronaldo Magalhães - Padre João -

Delvito Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.768/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Vila

Bonita, com sede no Município de Itacarambi.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19/9/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Cabe a este colegiado examiná-la 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 3.768/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Vila Bonita, com sede no Município

de Itacarambi.

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.

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 43 determina que, na

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

congênere, com personalidade jurídica, para ser aplicado nas mesmas finalidades; e

o art. 44 dispõe que as atividades dos Diretores, Conselheiros e instituidores, bem

como as dos sócios, não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de

qualquer lucro, gratificação, bonificações ou vantagens.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.768/2009.

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Ronaldo Magalhães -
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Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.769/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Rômulo Veneroso, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar 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 matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19/9/2009 e distribuída às

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

Compete a esta Comissão, preliminarmente, nos termos do art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno, manifestar-se quanto aos aspectos de

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição.

Fundamentação

A proposição em análise pretende declarar 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.

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, 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 de suas funções.
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Com efeito, conforme preceitua o art. 28 do estatuto da entidade, as atividades dos

Diretores e Conselheiros, bem como as dos associados, serão inteiramente gratuitas.

Note-se, ainda, que, de acordo com o art. 32 do mesmo estatuto, em caso de

dissolução da entidade, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere registrada no Conselho Nacional de Assistência Social ou a entidade

pública.

Conclusão

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

do Projeto de Lei no 3.769/2009.

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Padre João - Delvito

Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.770/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Ronaldo Magalhães, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública a Associação Comunitária Remanescentes - Acre -, com sede no

Município de Contagem.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19/9/2009 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 3.770/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária Remanescentes - Acre -, com sede no Município de

Contagem.

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

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua

Diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 27 que,

deliberada sua dissolução, o remanescente do patrimônio será destinado a instituição

congênere, com personalidade jurídica, registrada no órgão competente; e no art. 28

que o exercício de qualquer cargo da Diretoria ou Conselho Fiscal não será

remunerado, sendo vedado o recebimento de qualquer lucro, gratificação, bonificação

ou vantagens.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.770/2009.

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Ronaldo Magalhães -

Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.771/2009

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 Associação Comunitária Vida Nova - ACCNV -,

com sede no Município de Montes Claros.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19/9/2009 e distribuída às

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

Compete a esta Comissão, preliminarmente, nos termos do art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno, manifestar-se quanto aos aspectos de

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição.

Fundamentação

A proposição em análise pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária Vida Nova - ACCNV -, com sede no Município de Montes Claros.
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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. 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. 28 do estatuto da entidade, as atividades dos

Diretores e Conselheiros, bem como as dos associados, serão inteiramente gratuitas.

Note-se, ainda, que, de acordo com o art. 32 do mesmo estatuto, em caso de

dissolução da entidade, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere registrada no Conselho Nacional de Assistência Social ou a entidade

pública.

Conclusão

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

do Projeto de Lei no 3.771/2009.

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Delvito Alves - Ronaldo

Magalhães.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.595/2009

Comissão de Administração Pública

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,
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de 10/1/2007, que fixa o efetivo da Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG - até o ano

de 2010.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 13/8/2009, foi a proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da proposição. Cabe agora a esta Comissão analisar a matéria quanto

aos seus aspectos de mérito, nos termos do art. 102, I, “a”, combinado com o art.

188, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise propõe a redistribuição dos efetivos da Polícia Militar de

Minas Gerais - PMMG -, alterando os quadros de organização da instituição previstos

na Lei nº 16.678, de 2007. Conforme justificativa apresentada na mensagem que

acompanha o projeto, busca-se o ajustamento do número de efetivos da instituição

em face dos cargos vagos de diversos postos e graduações. Nota-se, pois, um

aumento no número de efetivos do Quadro de Praças - QP-PM - e a diminuição do

número de efetivos nos demais quadros.

Registre-se, porém, que o projeto de lei em análise não altera o número total de

efetivos, que continuará sendo 51.669 militares, até o ano de 2010, distribuídos em

cargos de oficiais e de praças, por meio dos quadros constantes na referida lei.

Quanto ao número de efetivos no Quadro de Praças - QP-MG -, este está sendo

aumentado de 45.400 para 46.065 praças.

A Comissão de Constituição e Justiça analisou os aspectos de juridicidade do

projeto e não encontrou nenhum óbice constitucional à sua tramitação. Observe-se,

por oportuno, que, segundo ofício da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

(Of.Gab.Sec nº 768/09, de 28/8/2009), encaminhado a esta Casa, a implementação

das medidas constantes do projeto em análise não gera 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 vigente”.

Quanto ao mérito, não resta dúvida sobre a conveniência da proposição, uma vez
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que esta demonstra, de forma transparente, a distribuição do número de efetivos

dentro de cada quadro da instituição, que tem por finalidade preservar, manter e

restabelecer a ordem pública e a segurança interna, por meio das várias ações

policiais ou militares, em todo o território do Estado.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.595/2009.

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2009.

Délio Malheiros, Presidente e relator - Elmiro Nascimento - Neider Moreira - Ademir

Lucas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.640/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em epígrafe “altera o art.

15 da Lei nº 14.868, de 16 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o Programa

Estadual de Parcerias Público-Privadas”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 20/8/2009, foi a proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Transportes e Obras Públicas.

Cabe agora 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 em comento pretende alterar a lei estadual que trata das parcerias

público-privadas, denominadas PPPs, disciplinando, especificamente, requisitos para

a cobrança de tarifa nos contratos de concessão de rodovias.

Com efeito, a Lei Estadual nº 14.868, de 2003, instituiu o Programa de PPPs com o

intuito de estabelecer uma nova forma de colaboração entre o poder público e a

iniciativa privada na implantação e no desenvolvimento de obras, serviços ou

empreendimentos públicos, bem como na exploração e na gestão das atividades

deles decorrentes. Nos termos da referida lei, o particular será remunerado conforme

o seu desempenho na execução das atividades contratadas. Entre os serviços que

podem ser objeto das PPPs está a construção, a ampliação, a manutenção, a reforma
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e a instalação de vias públicas, objeto este que o projeto de lei em tela pretende

disciplinar no tocante às condições de sua prestação para o início da remuneração do

particular.

Não resta dúvida de que as PPPs constituem um importante instrumento que

possibilita a implementação de serviços por meio da colaboração entre os setores

público e privado, em face, principalmente, da falta de recursos financeiros do Estado

para implementar determinados projetos. Todavia, essa parceria tem que se dar com

a observância da melhoria na eficiência no emprego dos recursos públicos bem como

no desempenho do ente privado, em termos qualitativos do serviço a ser prestado,

que é, nos termos da lei estadual, um dos parâmetros que vinculam o montante da

sua remuneração aos resultados atingidos.

O projeto estabelece que a cobrança de tarifa relativa a contrato de parceria

público- privada para a concessão de rodovia só será permitida a partir do momento

em que esta apresente, em condição adequada, um ou mais dos seguintes

elementos, conforme avaliado pelo órgão técnico competente:

“I - acostamento;

II - sinalização horizontal e vertical;

III - pavimento;

IV - pista dupla ou 3a pista nos aclives;

V - serviço de socorro mêcanico;

VI - reboque;

VII - ambulância e atendimento médico;

VIII - telefone de emergência ao longo da rodovia”.

Com efeito, trata o projeto de estabelecer normas que garantam aos usuários das

rodovias estaduais direitos considerados essenciais para a prestação adequada e

segura do serviço. A esse respeito, a Constituição Federal, em seu art. 24, inciso VIII,

dispõe sobre a competência concorrente entre a União, os Estados e o Distrito

Federal para legislar sobre direitos e proteção ao consumidor. Trata o projeto de

disciplinar uma especificidade, a ser observada nos contratos celebrados entre o

Estado e o particular em regime de PPP, motivo pelo qual a instituição de tal lei

insere-se na competência estadual, em face de sua autonomia, não confrontando-se
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com a competência da União para editar normas gerais sobre licitação e contratos.

Ademais, o objetivo do projeto em análise confere concretude ao disposto no art. 40

da Constituição do Estado, que prevê, entre os requisitos da prestação de serviços

públicos, os da eficiência, da segurança e do preço ou da tarifa justa.

Quanto à iniciativa parlamentar para apresentar projeto de lei dispondo sobre o

tema, entendemos ser ela possível, uma vez que não há restrição no texto

constitucional. É importante destacar que existe discussão doutrinária e

jurisprudencial sobre a iniciativa parlamentar para editar leis que proponham

alterações de contratos em vigor.

Ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI - nº 2.733, o Supremo

Tribunal Federal - STF - declarou a inconstitucionalidade de uma norma sob o

argumento de que a iniciativa parlamentar estava afetando o equilíbrio econômico-

financeiro dos contratos celebrados pela administração, solapando, assim, o princípio

da harmonia entre os Poderes (relator: Ministro Eros Grau, julgamento em

26/10/2005).

Já no julgamento da ADI nº 3.225-9, o STF condicionou a interferência de lei na

execução dos contratos administrativos à indicação da correspondente fonte de

custeio (relator: Ministro César Peluso, julgamento em 17/9/2007).

Por ser oportuno, vale citar o voto proferido pela Ministra Carmen Lúcia, na Ação

Direta de Inconstitucionalidade julgada pelo Supremo Tribunal Federal que

considerou constitucional uma lei estadual que concedeu passe livre às pessoas

portadoras de deficiência física, interferindo, assim, em contratos administrativos em

vigor. Ao enfrentar a questão referente à intervenção do Estado na ordem econômica,

a Ministra destacou:

“O empresário que constitui uma empresa voltada à prestação de serviço público de

transporte coletivo ampara-se no princípio constitucional da livre iniciativa para

constituir a sua empresa, não dispõe de ampla liberdade para a prestação daquele

serviço; porque ele é concessionário ou permissionário de um serviço público. E

quanto a esse nem ao menos o Poder Público tem liberdade. Presta-o porque tem de,

não porque assim quer ou assim decide. A decisão sobre esse serviço e a sua

qualidade de serviço público está na Constituição (art. 21, inciso XII, ‘e’)”. E
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acrescenta: “Se sobrevier desequilíbrio da equação econômico-financeira do contrato,

a matéria será objeto de ilegalidade, a se provar em caso específico, nada tendo a

prevalecer em relação à validade ou à invalidade constitucional da lei em pauta”.

Faz-se ainda necessário esclarecer que a redação do projeto de lei permite o

entendimento de que o contratado poderá ser remunerado se cumprir somente um

dos requisitos nele previstos, ou seja, a rodovia pode estar equipada com telefones

de emergência, em condições adequadas, e sem pavimentação, por exemplo. Tal

redação mostra-se desarrazoada e contrasta, inclusive, com a justificação que

acompanha o projeto, que defende que a cobrança somente seja permitida a partir do

momento em que a rodovia apresente, em condições adequadas, pelo menos

acostamento, sinalização, pavimento ou pista dupla. Entendemos, assim, que, entre

os direitos dos usuários, devem estar previstos determinados requisitos que mostram-

se essenciais para a utilização das rodovias, na medida em que outros podem ser

avaliados pelo órgão técnico competente, responsável pelo controle e fiscalização

dos contratos. Para sanar tal impropriedade, que fere o princípio constitucional da

razoabilidade, apresentamos o Substitutivo nº 1, que determina requisitos obrigatórios

e outros a serem analisados pelo órgão técnico. Vale por fim ressaltar que o projeto

merece profunda avaliação da comissão de mérito, que irá analisar a matéria,

especialmente quanto aos requisitos considerados essenciais para o uso das

rodovias estaduais.

Conclusão

Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 3.640/2009 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir

apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Acrescenta o § 4º ao art. 15 da Lei nº 14.868, de 16 de dezembro de 2003, que

dispõe sobre o Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica acrescentado ao art. 15 da Lei nº 14.866, de 16 de dezembro de 2003,

o seguinte § 4º:

“ Art. 15 - (...)
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§ 4º - Para efeito do disposto no § 1º deste artigo, a cobrança de tarifa relativa a

contrato de parceria público-privada de concessão de rodovia estadual só será

permitida a partir do momento em que a rodovia apresente condições adequadas de

funcionamento, conforme avaliação do órgão técnico competente, com, no mínimo,

acostamento, sinalização horizontal e vertical e pavimentação, bem como, a critério

do mesmo órgão, um ou mais dos seguintes elementos:

I - pista dupla ou terceira pista nos aclives;

II - reboque;

III - ambulância e atendimento médico;

IV - telefones de emergência ao longo da rodovia.”.

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

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito Alves - Ronaldo

Magalhães - Padre João.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.762/2007

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre

a instalação de brinquedotecas em hospitais, clínicas, unidades de saúde e outros

estabelecimentos similares para atendimento pediátrico em regime de internação.

Aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, retorna agora a proposição a

esta Comissão para receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 189,

combinado com o art. 102, XI, do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer, conforme determina

o § 1º do art. 189 do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em comento pretende instituir a criação de brinquedotecas em todos

os hospitais, clínicas, unidades de saúde e outros estabelecimentos similares, de

média e alta complexidade, que ofereçam atendimento pediátrico em regime

ambulatorial e de internação no Estado de Minas Gerais.

Com efeito, a brinquedoteca terapêutica representa importante instrumento no
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processo de recuperação de crianças. Independentemente do estado de saúde da

criança, o brincar é uma necessidade fundamental para o seu desenvolvimento. Por

meio do brincar a criança cria, recria, socializa-se e aprende. Para as crianças em

processo de adoecimento, o brincar talvez seja ainda mais importante, pois as ajuda

no enfrentamento de situações difíceis, como a internação hospitalar, o afastamento

da família, da escola e dos amigos e a exposição a procedimentos invasivos e

dolorosos.

Em unidades de internação, a brinquedoteca tem como objetivo estimular, por meio

do brincar, o desenvolvimento normal, proporcionar interação e trocas de

experiências entre as crianças do grupo, favorecer o equilíbrio emocional, estimular a

livre expressão de sentimentos, preparar psicologicamente as crianças para

realização de procedimentos, estimular a sua adaptação às limitações da doença e

criar um ambiente terapêutico, onde haja espaço para a expressão de sua

criatividade e espontaneidade. Além disso, na brinquedoteca os pais também têm a

oportunidade de se aproximarem mais de seus filhos, aprendendo a brincar com eles.

Conforme preconiza a Lei Federal nº 11.104, de 21/3/2005, a obrigatoriedade de

instalação de brinquedotecas nas unidades de atendimento pediátrico em regime de

internação é oportuna, uma vez que a hospitalização, por interromper a vida cotidiana

da criança, se caracteriza como uma condição peculiar, muitas vezes traumática. Isso

acontece porque a criança tem recursos limitados para lidar com tal situação,

encontrando dificuldades na estressante condição. Além disso, a família também tem

a sua dinâmica habitual alterada.

Dessa forma, justifica-se a necessidade de aparelhos e de profissionais destinados

a amenizar a dolorosa rotina hospitalar dessas crianças. A utilização de recursos

lúdicos e educativos no contexto hospitalar tem grande importância tanto para os

pacientes quanto para a equipe médica e é uma estratégia eficaz para o

enfrentamento das intercorrências das doenças. Ademais, é possível afirmar que a

brinquedoteca hospitalar promove a aproximação do paciente à equipe de saúde,

torna o ambiente mais acolhedor e menos amedrontador para as crianças,

colaborando para a adesão aos protocolos de tratamento.

No primeiro turno de tramitação da matéria, a proposição em análise foi aprovada
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na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça,

o qual estabelece a obrigatoriedade de instalação de brinquedotecas somente em

estabelecimentos de atendimento pediátrico em regime ambulatorial. Tal modificação

foi proposta tendo-se em vista a norma federal, que já institui essa obrigatoriedade

em instituições que oferecem tratamento pediátrico em regime de internação.

Apesar de considerar que a brinquedoteca em serviços de atendimento pediátrico é

essencial no processo de tratamento e recuperação de crianças, esta Comissão

opinou pela rejeição da matéria no 1º turno, por entender que muitos são os

problemas por que passa a saúde pública no País e que inviabilizariam, portanto, o

cumprimento da norma. Principalmente no serviço ambulatorial, em que as carências

do sistema de saúde são mais evidentes, com a falta de recursos humanos e

materiais, além de espaço físico satisfatório para a instalação do recurso terapêutico

em questão.

Por sua vez, a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária apontou

algumas alternativas para contornar esse quadro. De acordo com a análise realizada

por essa Comissão, é possível diminuir os custos da implantação de brinquedotecas

por meio de parcerias com entidades filantrópicas, empresas, pais e comunidade,

para aquisição dos materiais, organização do espaço e treinamento de pessoal.

Contudo, em que pesem os argumentos favoráveis à implantação de

brinquedotecas na rede ambulatorial de média e alta complexidade do Estado, este

relator mantém o seu posicionamento contrário a tal medida, por algumas razões.

Cumpre destacar que, embora a brinquedoteca seja um aparelho de maior

importância nas unidades de internação, no ambiente ambulatorial o contexto é

diferente. Nos ambulatórios, o tempo de permanência da criança que espera por

atendimento é relativamente curto, não permitindo o pleno uso dos aparelhos de uma

brinquedoteca.

Ademais, em boa parte dos casos, é patente a precariedade de atendimento nos

ambulatórios da rede pública estadual. Dado o grande volume de pessoas que

transitam por esses locais diariamente, torna-se mais difícil o controle das condições

de higiene e, consequentemente, de infecções. Como a maior parte dos atendimentos

realizados nos serviços ambulatoriais de média e alta complexidade estão
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relacionados com doenças crônicas e, portanto, de longo tratamento e recuperação,

as crianças referenciadas para esses centros estão mais vulneráveis do ponto de

vista clínico, podendo disseminar e contrair agentes causadores de diversas doenças

com maior facilidade.

Por fim, é necessário mencionar que o número de profissionais da rede pública de

saúde do Estado, de forma geral, é insuficiente para atender a toda a demanda

satisfatoriamente. Assim, haveria dificuldades para garantir a presença de um

profissional habilitado no espaço da brinquedoteca. Esse fato prejudicaria a

consecução dos reais objetivos desse recurso terapêutico, pois as atividades

proporcionadas, independentemente do nível de complexidade, devem ser orientadas

de acordo com a necessidade de cada criança, com base nas demandas específicas

da fase do seu desenvolvimento ou, até mesmo, das causas de seu adoecimento.

Além disso, é preciso garantir que as crianças estejam seguras no ambiente da

brinquedoteca, evitando, assim, risco de acidentes com o manuseio dos brinquedos.

Com base nos argumentos apresentados, nesta fase de tramitação da proposição

em análise, mantemos o posicionamento pela rejeição da matéria.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela rejeição do Projeto de Lei nº 1.762/2007.

Sala das Comissões, 7 de outubro de 2009.

Carlos Mosconi, Presidente - Doutor Rinaldo, relator - Carlos Pimenta - Ruy Muniz.

PROJETO DE LEI Nº 1.762/2007

(Redação do Vencido)

Torna obrigatória a instalação de brinquedotecas nos estabelecimentos de saúde

que ofereçam atendimento pediátrico em regime ambulatorial.

Art. 1o – Os estabelecimentos de saúde de média e alta complexidade que

ofereçam atendimento pediátrico em regime ambulatorial ficam obrigados a instalar

brinquedotecas em suas dependências.

Parágrafo único – Os estabelecimentos de que trata o “caput” deste artigo terão o

prazo de cento e vinte dias para adequar suas instalações ao disposto nesta lei,

contados da data de sua publicação.

Art. 2o – O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades
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previstas no art. 99, inciso XXXVI, da Lei Estadual no 13.317, de 24 de setembro de

1999.

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

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.560 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.560/2009, de autoria do Deput ado Lafayette de Andrada, que

declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais do Município de

Serranos e Região, com sede no Município de Serranos, 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° 3.560/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de Serranos e

Região, 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 dos Produtores Rurais de

Serranos e Região, com sede no Município de Serranos.

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

Sala das Comissões, 30 de setembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ronaldo Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.597 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.597/2009, de autoria do Deput ado Ivair Nogueira, que declara

de utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares da Comunidade de

Urucânia, com sede no Município de Urucânia, 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° 3.597/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares da

Comunidade de Urucânia, com sede no Município de Urucânia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Agricultores

Familiares da Comunidade de Urucânia, com sede no Município de Urucânia.

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

Sala das Comissões, 30 de setembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ronaldo Magalhães.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 6/10/2009, as seguintes comunicações:

Do Deputado Doutor Rinaldo, notificando sua desfiliação do Partido Socialista

Brasileiro - PSB - e sua filiação ao Partido Social Liberal - PSL - a partir de

1º/10/2009. (- Ciente. Publique-se.)

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr. Alcides Pereira

Guimarães, ocorrido em 5/10/2009, em Cruzeiro da Fortaleza. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado João Leite, notificando sua ausência do País no período de 15 a

26/10/2009. (- Ciente. Publique-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 9 DE OUTUBRO DE 2009

ATAS

ATA DA 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 7/10/2009

Presidência dos Deputados José Henrique e Getúlio Neiva

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

(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 3.842 a

3.853/2009 - Requerimentos nºs 4.754 a 4.781/2009 - Requerimento do Deputado

Carlos Pimenta - Proposições não Recebidas: Requerimento do Deputado Gil Pereira

- Comunicações: Comunicações das Comissões de Turismo, de Assuntos Municipais,

do Trabalho, de Política Agropecuária, de Defesa do Consumidor, de Administração

Pública e de Saúde e dos Deputados Zezé Perrella, Juninho Araújo, Inácio Franco,

Padre João e Sávio Souza Cruz - Questão de ordem - Registro de presença -

Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Ruy Muniz, Duarte Bechir, Eros

Biondini, Carlos Mosconi e Almir Paraca - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura

de Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho

de Requerimentos: Requerimento do Deputado Carlos Pimenta; deferimento -

Inexistência de quórum para votação - Requerimento do Deputado Luiz Humberto

Carneiro; deferimento; discurso do Deputado Célio Moreira - Requerimento do

Deputado Sávio Souza Cruz; deferimento; discurso do Deputado Almir Paraca -

Requerimento do Deputado Domingos Sávio; deferimento; discurso do Deputado

Domingos Sávio - Requerimento do Deputado Padre João; deferimento; discurso do

Deputado Getúlio Neiva - Inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos -

Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adelmo Carneiro Leão - Ademir

Lucas - Almir Paraca - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago -

Braulio Braz - Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta -
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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 - Fábio Avelar -

Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gláucia Brandão - Inácio Franco - 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 - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães -

Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio -

Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Zezé

Perrella.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h14min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Hely Tarqüínio, 2º-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

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

receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande

Expediente.

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

PROJETO DE LEI Nº 3.842/2009

Declara de utilidade pública o Conselho Central Nossa Senhora do Pilar da

Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de Nova Lima.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:



____________________________________________________________________________
508

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Central Nossa Senhora do

Pilar da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de Nova Lima.

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

Sala das Reuniões, 7 de outubro de 2009.

Célio Moreira

Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade pública o

Conselho Central Nossa Senhora do Pilar da Sociedade de São Vicente de Paulo,

associação sem fins lucrativos, que tem por finalidade o trabalho de natureza

beneficente, filantrópica, caritativa, cultural, promocional e de assistência social. No

desenvolvimento de suas atividades, não faz distinção alguma quanto à raça, cor,

sexo, condição social, credo, político ou religioso das pessoas assistidas e atende as

pessoas com observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,

publicidade, economicidade e eficiência.

Insta ressaltar que a associação se encontra em pleno e regular funcionamento há

mais de um ano, sendo sua Diretoria constituída de pessoas idôneas e não

remuneradas pelas funções que exercem, atendendo, desta forma, os requisitos

legais.

Por ser justo, espero contar com o apoio dos nobres pares.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.843/2009

Declara de utilidade pública a Casa do Pão Francisco de Assis, com sede no

Município de Maria da Fé.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Casa do Pão Francisco de Assis, com

sede no Município de Maria da Fé.

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

Sala das Reuniões, 7 de outubro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: A Casa do Pão Francisco de Assis, com sede no Município de Maria
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da Fé, em pleno funcionamento desde 1°/12/2001, é u ma sociedade civil de direito

privado, sem fins lucrativos, políticos ou religiosos.

A entidade tem como objetivo promover a prática da caridade material e moral em

benefício de todos, realizar a assistência e a promoção social, bem como incentivar a

educação e cultura entre os habitantes da municipalidade.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à Casa do Pão Francisco de Assis

melhores condições para o desenvolvimento das suas atividades assistenciais, tendo

em vista que a instituição atende os requisitos constantes na Lei n° 12.972, de

27/7/98.

Esperamos, portanto, contar com o apoio de nossos nobres pares para a aprovação

deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.844/2009

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Reverendo Saulo de Castro

Ferreira, com sede no Município de Patrocínio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Beneficente Reverendo

Saulo de Castro Ferreira, com sede no Município de Patrocínio.

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

Sala das Reuniões, 7 de outubro de 2009.

Deiró Marra

Justificação: A Associação Beneficente Reverendo Saulo de Castro Ferreira, com

sede no Município de Patrocínio, é uma associação civil de caráter beneficente, em

funcionamento há mais de um ano e sem fins econômico-financeiros. A sua Diretoria

é constituída por pessoas de reconhecida idoneidade, que desenvolvem atividades

voluntárias.

Objetiva promover ações concretas de apoio ao ser humano em seu contexto

familiar e comunitário, priorizando as crianças, os adolescentes e os idosos em

situação de vulnerabilidade social, bem como de ações voltadas ao atendimento e
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defesa dos seus direitos, em especial à assistência social, à saúde, à escolarização,

à profissionalização e à educação cristã, de forma direta ou em parceria com outras

instituições afins e os poderes públicos.

Constituída em 1º/11/96, é notório o sucesso da instituição no auxílio à redução das

desigualdades sociais junto à população mais carente.

A documentação apresentada encontra-se de acordo com o que estabelece a Lei nº

12.972, de 27/7/98, com vistas a sua 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 3.845/2009

Dispõe sobre a proteção e defesa dos consumidores de combustíveis, na forma que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O responsável pela aquisição, transporte, estocagem, distribuição ou

revenda de produto combustível em desconformidade com as especificações fixadas

pelo órgão regulador competente ficará sujeito às seguintes sanções administrativas:

I - multa;

II - apreensão do produto;

III - perdimento do produto;

IV - interdição parcial ou total do estabelecimento.

§ 1º - A desconformidade referida no “caput” deste artigo será comprovada por

laudo elaborado pela Agência Nacional do Petróleo - ANP - ou por entidades ou

órgãos por ela credenciados ou com ela conveniados.

§ 2º - Caberá ao Serviço de Atendimento e Orientação ao Consumidor - Procon -

aplicar as sanções administrativas, respeitado o direito ao contraditório e à ampla

defesa.

§ 3º - As sanções administrativas previstas nesta lei poderão ser aplicadas

cumulativamente, sem prejuízo da aplicação de outras sanções cabíveis.

§ 4º - A pena de multa será aplicada nos termos previstos na Lei Federal nº 8.078,
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de 11 de setembro de 1990 (Código de Proteção e Defesa do Consumidor).

§ 5º - Aplicada a pena de perdimento, o produto apreendido será incorporado ao

patrimônio do Estado.

§ 6º - A interdição poderá ser temporária ou definitiva, na forma estabelecida por

esta lei.

§ 7º - O interessado poderá interpor recurso para o Secretário de Estado de Defesa

Social, no prazo de cinco dias contados da ciência da decisão que aplicar a sanção

administrativa.

Art. 2º - Sempre que testes preliminares realizados imediatamente após a coleta de

amostras de combustível revelarem indícios ou evidências de desconformidade com

as especificações fixadas pelo órgão regulador competente, serão de pronto

adotadas pelo agente fiscal as seguintes providências, mediante termo próprio:

I - apreensão do combustível;

II - aplicação de lacre e interdição do respectivo tanque ou bomba.

§ 1º - O tanque ou bomba de combustível não poderá permanecer lacrado e

interditado por período superior a trinta dias, sem prejuízo do disposto nos §§ 1° e 2°

do art. 4º.

§ 2º - Na hipótese de resistência do proprietário ou de empregado do

estabelecimento, será requisitado o auxílio de força policial.

Art. 3º - Serão coletadas três amostras de cada compartimento do tanque que

contiver o combustível a ser analisado, as quais serão classificadas como:

I - amostra n° 1, denominada prova, que será encami nhada à Agência Nacional do

Petróleo - ANP - ou a entidade por ela credenciada ou com ela conveniada para

realização de ensaios relativos à qualidade do combustível, conforme as

especificações estabelecidas pelo órgão regulador competente;

II - amostra n° 2, denominada testemunha, que será entregue ao estabelecimento

ou ao detentor do combustível;

III - amostra n° 3, denominada contraprova, que ser á conservada no Serviço de

Atendimento e Orientação ao Consumidor - Procon.

Art. 4º - Comprovada a desconformidade do produto, na forma estabelecida no § 1°

do art. 1° desta lei, o interessado será notificado , por via postal, para apresentar
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defesa administrativa ao Serviço de Atendimento e Orientação ao Consumidor -

Procon -, no prazo de cinco dias.

§ 1º - Se, em face da defesa prévia, for requerida nova análise do combustível, a

ser realizada na amostra n° 2 (testemunha), o tanqu e ou bomba permanecerá lacrado

e interditado pelo tempo necessário à realização do ensaio.

§ 2º - Fica facultada, a requerimento do interessado, a transferência do combustível

para depósito de terceiro, local onde permanecerá até o desfecho da discussão

administrativa.

§ 3º - A nova análise do combustível será efetuada pela Agência Nacional do

Petróleo - ANP - ou por entidade por ela credenciada ou com ela conveniada e

correrá a expensas do interessado.

§ 4º - Na hipótese de verificar-se resultado divergente na análise da amostra n° 2

(testemunha), o qual ateste a conformidade do combustível com as especificações

estabelecidas pelo órgão regulador competente, caberá ao Serviço de Atendimento e

Orientação ao Consumidor - Procon -, encaminhar a amostra n° 3 (contraprova) à

Agência Nacional do Petróleo - ANP - ou a outra entidade por ela credenciada ou com

ela conveniada para realização de novo ensaio.

§ 5º - Se a defesa for acolhida, haverá a imediata restituição do produto.

Art. 5º - Não apresentada defesa ou corroborada, na conclusão do processo

administrativo, a desconformidade do combustível com as especificações

estabelecidas pelo órgão regulador competente, será imposta a pena de perdimento.

§ 1º - Se não houver condições técnicas para o reprocessamento, o produto será

retirado de circulação e inutilizado.

§ 2º - O Poder Executivo adotará as providências necessárias à remoção,

transporte e reprocessamento do produto, podendo para tanto firmar acordos ou

promover contratações com órgãos públicos e empresas.

Art. 6º - Será decretada a interdição do estabelecimento na ocorrência isolada ou

cumulativa das seguintes hipóteses:

I - reincidência na prática da infração descrita no art. 1º desta lei;

II - rompimento de lacre assegurador da inviolabilidade de bomba ou tanque

colocado pela Agência Nacional do Petróleo - ANP -, pelo Serviço de Atendimento e
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Orientação ao Consumidor - Procon -, pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado

de Minas Gerais - Ipem-MG - ou por órgãos conveniados;

III - cassação da eficácia da inscrição do estabelecimento no Cadastro de

Contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e

sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de

Comunicação - ICMS.

§ 1º - A reincidência referida no inciso I deste artigo pressupõe a prolação de prévia

decisão administrativa definitiva, confirmatória da infração em causa.

§ 2º - O rompimento do lacre a que se refere o inciso II deste artigo será

documentado por termo circunstanciado.

§ 3º - Cassada a eficácia da inscrição do estabelecimento, a Secretaria de Estado

de Fazenda comunicará o fato, no prazo de cinco dias:

I - ao Serviço de Atendimento e Orientação ao Consumidor - Procon -, para a

decretação da interdição a que se refere o inciso IV do art. 1º desta lei;

II - à Agência Nacional do Petróleo - ANP -, informando as providências tomadas no

âmbito de sua competência e solicitando providências para o cancelamento do

registro do produto.

Art. 7º - Poderá ser desconsiderada a personalidade jurídica da sociedade quando

o quadro societário do estabelecimento for integrado por pessoas interpostas.

Parágrafo único - Na hipótese do “caput” deste artigo, serão notificadas e

responsabilizadas as pessoas que, individualmente ou conluiadas em sociedades de

fato, tiverem dado causa à infração descrita no art. 1º ou contribuído para a prática do

ato infracional.

Art. 8º - Presume-se como ocorrido o dano ou prejuízo ao consumidor que

comprovar haver adquirido do estabelecimento varejista combustível em

desconformidade com as especificações fixadas pelo órgão regulador competente.

Art. 9º - Com o objetivo de incrementar a eficiência e a amplitude de sua ação em

defesa dos consumidores de combustíveis do Estado, poderá a Secretaria de Estado

de Defesa Social, mediante convênio com a Secretaria de Estado de Fazenda,

delegar à administração tributária as incumbências de apuração da infração referida

no art. 1° e de imposição das penalidades previstas  nesta lei, sem prejuízo do
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desempenho das atribuições que lhe são próprias.

Parágrafo único - Na hipótese do “caput” deste artigo, correrão no âmbito da

Secretaria de Estado de Defesa Social os procedimentos administrativos instaurados

em consequência das sanções aplicadas pelos agentes da fiscalização tributária.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 7 de outubro de 2009.

Delvito Alves

Justificação: Esta proposta prevê a aplicação, pelo Serviço de Atendimento e

Orientação ao Consumidor - Procon -, de sancões administrativas a quem, no

território estadual, adquirir, estocar, distribuir ou revender produto combustível

impróprio para o consumo em razão de sua desconformidade com as especificações

fixadas pelo órgão regulador competente, que é, atualmente, a Agência Nacional do

Petróleo.

O projeto parte da premissa de que a adulteração do combustível tende a aumentar

a emissão de poluentes, é fonte provável de prejuízo à saúde e, além de induzir o

consumidor a erro, pode causar danos ao motor e a outros componentes do veículo,

gerando perda de potência e aumento do consumo.

A proposição leva em conta a competência concorrente do Estado para legislar

sobre produção, consumo e responsabilidade por dano ao meio ambiente ou ao

consumidor (Constituição Federal, art. 24, incisos V e VIII), bem como sobre proteção

e defesa da saúde (Constituição Federal, art. 24, inciso XII). As sanções nela

previstas são multa, apreensão e perdimento do produto e interdição parcial ou total

do estabelecimento. Ela contempla, além disso, a aplicação de lacre e a interdição do

tanque ou bomba sempre que testes preliminares realizados imediatamente após a

coleta de amostras do combustível revelarem indícios ou evidências de

desconformidade com as especificações fixadas pela Agência Nacional do Petróleo.

Certo de que esta proposta atende ao interesse público, conto com os nobres pares

para sua aprovação.

- 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.
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PROJETO DE LEI N° 3.846/2009

Declara de utilidade pública o 57º Grupo Escoteiro Guarany, com sede no Município

de São João del- Rei.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o 57º  Grupo Escoteiro Guarany, com

sede no Município de São João del- Rei.

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

Sala das Reuniões, 7 de outubro de 2009.

Dimas Fabiano

Justificação: O 57º Grupo Escoteiro Guarany, no Município de São João del-Rei, é

uma entidade sem fins lucrativos. Tem como finalidade desenvolver o escotismo em

sua localidade, sob a supervisão dos órgãos nacionais e regionais; propiciar a

educação não formal, valorizando o equilíbrio ambiental e o desenvolvimento do

propósito do escotismo, junto às crianças e aos jovens do Brasil, na forma

estabelecida pelos “Princípios, Organização e Regras” e pelo “Projeto Educativo” da

UEB; realização de campanhas que promovam a distribuição de cestas básicas e

agasalhos para a comunidade; proteção do meio ambiente, por meio da integração

com entidades afins que atuem na promoção de campanhas educativas e projetos de

recuperação ambiental.

Assim sendo, acreditamos que o reconhecimento da entidade como de utilidade

pública estadual fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado, trazendo melhorias

para a comunidade, pelo que conto 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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 3.847/2009

Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de

Martinho Campos, com sede no Município de Três Pontas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Con selho de Desenvolvimento
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Comunitário de Martinho Campos, com sede no Município de Três Pontas.

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

Sala das Reuniões, 7 de outubro de 2009.

Dimas Fabiano

Justificação: O Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Martinho Campos,

com sede na Rua Joaquim Vieira Marques, nº 25 - Zona Rural, Distrito de Martinho

Campos, no Município de Três Pontas, é uma entidade civil, sem fins lucrativos, de

caráter beneficente, que tem como finalidade integrar e dinamizar as ações da

comunidade aprimorando-a como agente de seu próprio desenvolvimento, em estreita

colaboração com os órgãos públicos; promover e defender os direitos humanos,

representar a comunidade perante os órgãos públicos, buscando soluções para as

demandas e carências da comunidade.

Assim sendo, acreditamos que o reconhecimento da entidade como de utilidade

pública estadual, fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado, trazendo melhorias

para a comunidade, pelo que conto 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 do

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.848/2009

Declara de utilidade pública a Associação Esportiva de Restauração Neemias -

Aern -, com sede no Município de Nova Lima.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Esportiva de Restauração

Neemias - Aern -, com sede no Município de Nova Lima.

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

Sala das Reuniões, 7 de outubro de 2009.

João Leite

Justificação: A Associação Esportiva de Restauração Neemias - Aern - é uma

entidade desportiva sem fins lucrativos que foi fundada em dezembro de 2007 e que

tem como objetivo precípuo desenvolver ações nas áreas ligadas ao desporto. Tem
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como missão contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população, razão

pela qual acreditamos que o reconhecimento da entidade como de utilidade pública

fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado.

Por todo o exposto, conto 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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.849/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Vendedores Ambulantes de Padre

Paraíso - Asvapp -, com sede no Município de Padre Paraíso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Vendedores

Ambulantes de Padre Paraíso, com sede no Município de Padre Paraíso.

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

Sala das Reuniões, 7 de outubro de 2009.

Sargento Rodrigues

Justificação: A Associação de Vendedores Ambulantes de Padre Paraíso - Asvapp -

é uma sociedade civil sem fins lucrativos, com tempo indeterminado de duração e

sede no Município de Padre Paraíso.

A Asvapp tem por finalidade prestar serviços que possam contribuir para o fomento

e a racionalização da produção e comercialização, o melhoramento das condições de

vida de todos os seus associados; promover e servir de assessora ou representante

dos associados na comercialização de produtos e insumos; manter convênios de

natureza médica, dentária, recreativa e educacional; celebrar convênios com

entidades públicas ou privadas; filiar-se a outras entidades congêneres, em nível

regional, estadual, interestadual, sem perder sua individualidade e poder de decisão;

interceder junto a órgãos públicos e privados para obtenção de benefícios destinados

a seus associados; criar órgão para divulgação, promoção e propaganda de trabalhos

e de temas relacionados a seus objetivos; promover reuniões, cursos, seminários e

conferências sobre temas relacionados à categoria, com posterior divulgação dos
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conteúdos a seus membros e outras pessoas interessadas.

A Associação de Vendedores Ambulantes de Padre Paraíso, pelo que se infere da

leitura dos documentos anexados ao processo, está em funcionamento há mais de

cinco anos e é administrada por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício

dos cargos que ocupam.

Assim, por preencher os requisitos da Lei nº 12.972, de 1998, esperamos o apoio

dos nobres pares para a aprovação do projeto ora apresentado.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.850/2009

Acrescenta artigo à Lei nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002, que dispõe sobre o

processo administrativo da administração pública estadual.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A Lei nº 14.184, de 31 de dezembro de 2002, passa a vigorar acrescida do

seguinte artigo:

“Art. - Terão prioridade na tramitação, em qualquer órgão ou instância, os

procedimentos administrativos em que figure como parte ou interessado:

I - pessoa portadora de deficiência física ou mental;

II - pessoa portadora de tuberculose ativa, esclerose múltipla, neoplasia maligna,

hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de

Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,

estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por

radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, ou outra doença grave, com base

em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída

após o início do processo.

§ 1º - A pessoa interessada na obtenção do benefício, juntando prova de sua

condição, deverá requerê-lo à autoridade administrativa competente, que determinará

as providências a serem cumpridas.

§ 2º - Deferida a prioridade, os autos receberão identificação própria que evidencie

o regime de tramitação prioritária. Essa não cessará com a morte do beneficiado,
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estendendo-se em favor do cônjuge supérstite, companheiro ou companheira em

união estável.”.

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

Sala das Reuniões, 7 de outubro de 2009.

Sargento Rodrigues

Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo adequar o processo administrativo

no âmbito da administração pública estadual tendo em vista o advento da Lei Federal

nº 12.008, de 29/7/2009, que estende a prioridade na tramitação de procedimentos

judiciais e administrativos às pessoas que especifica, alterando o Código de Processo

Civil e a Lei nº 9.784, de 29/1/99, que dispõe sobre o procedimento administrativo no

âmbito federal.

Esta proposição justifica-se, pois "(...) o prestígio da Administração é assegurado

sempre que há possibilidade de resolver-se o litígio entre o administrado e o Estado

na própria esfera administrativa, dada a mínima repercussão dos procedimentos

internos." (Cretella Júnior, José. Controle Jurisdicional do Ato Administrativo, 3ª ed.,

Rio de Janeiro: Forense, 1993, p. 332), como já mencionado em justificativas

elaboradas em outros Estados da Federação.

Em face do relevante propósito, solicitamos o apoio de nossos pares à aprovação

deste projeto.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 3.851/2009

Acrescenta artigo à Lei nº 12.223, de 1º 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. 1º - A Lei nº 12.223, de 1º de julho de 1996, passa a vigorar acrescida do

seguinte artigo:

“Art. ... - Os equipamentos de segurança de que trata esta lei deverão ser

adquiridos em modelos femininos para fornecimento às mulheres, servidoras da

Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros Militar e dos demais órgãos de

segurança pública do Estado, em especial coletes e armamento.”.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 7 de outubro de 2009.

Sargento Rodrigues

Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo adequar a legislação vigente à

necessidade das mulheres servidoras da área de segurança pública.

Cuida esta proposta de consubstanciar o princípio da isonomia, especialmente

quando observado pelo viés de conferir tratamento desigual aos desiguais na medida

das suas desigualdades. As diferenças físicas devem ser observadas, sendo

necessário o tratamento diferenciado e a garantia de adequação legislativa.

Por essa razão é que se faz necessário corrigir a injusta omissão quanto à

necessidade de adequação dos equipamentos utilizados pelas mulheres.

- 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 3.852/2009

Declara de utilidade pública o Rotary Club de Uberlândia Cidade Industrial, com

sede no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Rotary Club de Uberlândia Cidade

Industrial, com sede no Município de Uberlândia.

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

Sala das Reuniões, 7 de outubro de 2009.

Tenente Lúcio

Justificação: Fundado em 1976, o Rotary Club de Uberlândia Cidade Industrial,

entidade civil sem fins lucrativos, tem por escopo congregar as lideranças locais, com

a finalidade de estimular o ideal de servir como base de todo empreendimento digno.

Com esse propósito, promove o desenvolvimento do companheirismo como

elemento imprescindível para a harmonia social; o reconhecimento do mérito de toda

ocupação útil e a difusão das normas de ética profissional; a aproximação dos

profissionais de todo o mundo, visando à consolidação das boas relações, da

cooperação e da paz entre as nações.
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Tendo em vista a importância social das atividades desenvolvidas pelo Rotary Club

de Uberlândia Cidade Industrial, contamos com o apoio dos nobres parlamentares

para a 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.

PROJETO DE LEI Nº 3.853/2009

Declara de utilidade pública a Casa da Amizade de Famílias do Rotary Clube de

Uberlândia Cidade Industrial, com sede no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Casa da Amizade de Famílias do

Rotary Clube de Uberlândia Cidade Industrial, com sede no Município de Uberlândia.

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

Sala das Reuniões, 7 de outubro de 2009.

Tenente Lúcio

Justificação: A Casa da Amizade de Famílias do Rotary Clube de Uberlândia

Cidade Industrial é uma entidade civil sem fins lucrativos, constituída pelas senhoras

dos rotarianos, voltadas para promoções sociais e filantrópicas, que colaboram com

as realizações comunitárias empreendidas pelo respectivo Rotary Club.

A entidade tem por finalidade promover o companheirismo entre as famílias de

rotarianos, bem como campanhas filantrópicas e obras de assistência social ou

educativa. Assim, os seus membros apoiam as ações do Rotary com o intuito de

estimular o ideal de servir como base de todo empreendimento digno; desenvolver o

companheirismo e o reconhecimento do mérito de toda ocupação útil; difundir as

normas de ética profissional. Ademais, colaboram para promover a melhoria da

comunidade pela conduta exemplar de cada um em sua vida pública e privada ao

fazer do ideal de servir uma premissa básica de sua atuação.

Pelas razões expostas, contamos com o apoio dos nobres parlamentares para a

aprovação deste projeto de lei, que tem como finalidade declarar de utilidade pública

a Casa da Amizade de Famílias do Rotary Clube de Uberlândia Cidade Industrial.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
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Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 4.754/2009, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Funadem, de Montes Claros, pela conquista da Copa

Desafio Globominas de Voleibol. (- À Comissão de Educação.)

Nº 4.755/2009, do Deputado Delvito Alves, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Sra. Rachel Adjuto Bontempo Brandão por sua posse no cargo

de Juíza de Direito Substituta da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. (- À

Comissão de Administração Pública.)

Nº 4.756/2009, da Comissão de Assuntos Municipais, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com a comunidade de Vila Bem Querer pela sua

elevação a Distrito do Município de Riacho dos Machados.

Nº 4.757/2009, da Comissão de Cultura, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Cultura pedido de providências para que seja criado um programa de

incentivo e apoio aos grupos de reinado, congado e folia de reis no Estado.

Nº 4.758/2009, da Comissão de Educação, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado e ao Prefeito Municipal de Belo Horizonte pedido de

providências com vistas à criação de uma comissão de estudos, composta por

representantes do Estado, desse Município, de professores e de pais de alunos, para

analisar a viabilidade da transferência das escolas municipais de ensino médio para o

sistema estadual.

Nº 4.759/2009, da Comissão de Educação, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências com vistas a apoiar a Prefeitura

Municipal de Belo Horizonte na manutenção, em 2010, das matrículas para o 1º ano

do ensino médio nas Escolas Municipais Governador Carlos Lacerda, Milton Campos,

Paulo Mendes Campos, Pedro Guerra e Santos Dumont.

Nº 4.760/2009, da Comissão de Educação, em que solicita seja encaminhado ao

Prefeito Municipal de Belo Horizonte pedido de providências com vistas à

manutenção, em 2010, das matrículas para o 1º ano do ensino médio nas Escolas

Municipais Governador Carlos Lacerda, Milton Campos, Paulo Mendes Campos,
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Pedro Guerra e Santos Dumont.

Nº 4.761/2009, da Comissão de Educação, em que solicita seja encaminhado à

Secretária de Educação, ao Advogado-Geral do Estado e à Secretária de

Planejamento pedido de providências com vistas à análise de minuta de convênio a

ser celebrado entre o Conselho Comunitário Unidos pelo Ribeiro de Abreu - Comupra

- e o Estado, tendo por objeto o uso de espaço da Escola Estadual Bolívar Tinoco

Mineiro para funcionamento do Programa de Agroecologia Nossa Horta.

Nº 4.762/2009, da Comissão de Educação, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Extrema - Faex -,

pela excelência do ensino ministrado nessa instituição, conforme avaliação efetuada

pelo MEC.

Nº 4.763/2009, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

ao Secretário de Meio Ambiente pedido de providências para que, a fim de atender ao

disposto no art. 15 da Lei nº 11.726, de 1994, seja exigido aprofundamento dos

estudos de impacto ambiental e dos relatórios de impacto ambiental que instruem os

licenciamentos ambientais relativamente à avaliação dos impactos culturais nas áreas

de interesse arqueológico, espeleológico e paleonteológico.

Nº 4.764/2009, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

ao Diretor-Geral do IEF pedido de providências para a implantação do zoneamento

da pesca em todas as bacias hidrográficas do Estado, conforme determina a Lei nº

14.181, de 2002.

Nº 4.765/2009, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

ao Secretário de Meio Ambiente pedido de providências para a realização de vistoria

no sistema de transposição de peixes da Usina Hidrelétrica Funil, a fim de verificar o

funcionamento desse sistema e a preservação das espécies da ictiofauna.

Nº 4.766/2009, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

ao Presidente do Conselho Estadual de Política Ambiental - Copam - pedido de

providências para que se incorporem ao processo de revalidação da licença de

operação da Usina Hidrelétrica Funil medidas que visem à adequação e à eficiência

do sistema de transposição de peixes e, se necessário, à implantação de alternativas

ao sistema de elevatória utilizado na referida usina.



____________________________________________________________________________
524

Nº 4.767/2009, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

ao Diretor-Geral do IEF pedido de providências para que seja criada uma força-tarefa

destinada a fiscalizar e coibir a pesca predatória praticada na Usina Hidrelétrica Funil.

Nº 4.768/2009, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

ao Presidente do Copam pedido de providências a fim de que se constitua um grupo

de trabalho com a finalidade de estudar e apresentar propostas para inclusão no

processo de licenciamento ambiental de aspectos relacionados à proteção cultural

dos bens espeleológicos.

Nº 4.769/2009, da Comissão de Saúde, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Saúde pedido de providências para elaboração de estudos técnicos a

fim de se elevar o Município de São João del-Rei à condição de sede da

Macrorregião Campos das Vertentes.

Nº 4.770/2009, da Comissão de Saúde, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Saúde pedido de providências para que seja viabilizado convênio entre

o Estado e o Município de São João del-Rei a fim de delegar a este a gestão da carga

horária dos servidores estaduais da área de saúde que nele atuam.

Nº 4.771/2009, da Comissão de Saúde, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado e ao Secretário de Saúde pedido de providências para

elaboração de estudos com vistas à construção de um hospital regional no Município

de São João del-Rei.

Nº 4.772/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Conselho Comunitário de Segurança Pública - Consep

- de Ouro Fino pelos 10 anos de sua fundação.

Nº 4.773/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sr. Ronaldo Tadêu Pena, Reitor da UFMG, pelo

lançamento da campanha de enfrentamento da violência contra a pessoa idosa.

Nº 4.774/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Comandante-Geral da PMMG e ao Subsecretário de Administração

Prisional pedido de providências para aumentar o efetivo dos servidores da cadeia de

Santa Rita do Sapucaí.

Nº 4.775/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja
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encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências para

regulamentar o cargo de Chefe de Departamento no âmbito da Polícia Civil, construir

o prédio para a sede da Região Integrada de Segurança Pública em Lavras e realizar

obras de reforma e ampliação da cadeia pública e da delegacia de polícia de Monte

Sião.

Nº 4.776/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social e ao Comandante-Geral da PMMG

pedido de providências para transformar a Companhia de Polícia Militar de Campo

Belo em Companhia Independente, com o objetivo de harmonizar a estrutura de

unidades das polícias civil e militar na Rede Integrada de Segurança Pública de

Lavras.

Nº 4.777/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público Estadual pedido

de providências para abertura de ação penal contra o Prefeito Municipal de Oliveira

para que se apurem denúncias de apologia ao crime em declarações à Rádio

Sociedade Oliveira, bem como de ofensas racistas proferidas contra o Sr. Geraldo

Bispo em jornal de circulação no Município e na região.

Nº 4.778/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público Estadual pedido

de providências para a abertura de investigação em virtude de denúncias da prática

do crime de tortura contra os presos de Oliveira, de usurpação do cargo e porte ilegal

de armas apresentadas contra o suposto policial civil de prenome Rodrigo, com

atuação na Delegacia de Polícia Civil de Oliveira.

Nº 4.779/2009, das Comissões de Direitos Humanos e de Participação Popular, em

que solicitam seja encaminhada ao Comandante-Geral da PMMG cópia das notas

taquigráficas da reunião conjunta dessas Comissões realizada em 21/9/2009, em São

João da Ponte, para tomada de providências relativas à denúncia de que policiais

militares estariam fazendo a segurança de fazendas e de que pistoleiros estariam

ameaçando a comunidade quilombola.

Nº 4.780/2009, das Comissões de Direitos Humanos e de Participação Popular, em

que solicitam seja encaminhada ao Chefe da Polícia Civil de Minas Gerais cópia das
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notas taquigráficas da reunião conjunta dessas Comissões realizada em 21/9/2009,

em São João da Ponte, para tomada de providências relativas à denúncia de que os

remanescentes de quilombos de São João da Ponte, Varzelândia e Verdelândia

estariam sendo ameaçados por pistoleiros contratados por fazendeiros.

Nº 4.781/2009, das Comissões de Direitos Humanos e de Participação Popular, em

que solicitam seja encaminhada ao Superintendente da Polícia Federal no Estado

cópia das notas taquigráficas da reunião conjunta dessas Comissões realizada em

21/9/2009, em São João da Ponte, e pedido de providências com vistas à apuração

da denúncia de que os remanescentes de quilombos dos Municípios de São João da

Ponte, Varzelândia e Verdelândia estariam sendo ameaçados por pistoleiros

contratados por fazendeiros.

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Carlos Pimenta.

Proposições não Recebidas

- A Mesa, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno, deixa de

receber a seguinte proposição:

REQUERIMENTO

Do Deputado Gil Pereira em que solicita seja formulado voto de congratulações

com a comunidade de Januária pelos 150 anos de emancipação desse Município.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Turismo, de

Assuntos Municipais, do Trabalho, de Política Agropecuária, de Defesa do

Consumidor, de Administração Pública e de Saúde e dos Deputados Zezé Perrella,

Juninho Araújo, Inácio Franco, Padre João e Sávio Souza Cruz.

Questão de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, gostaria apenas de informar a V.

Exa. que a semana que vem será a Semana do Servidor Público. Esta Casa está se

preparando para desenvolver uma série de atividades aqui no Poder Legislativo com

vistas à valorização do servidor público. Neste momento, Sr. Presidente, apenas para

conhecimento de V. Exa., eu gostaria de fazer o registro importante dessa data

porque, para o funcionamento deste Parlamento, como também dos demais Poderes,

precisamos dos servidores públicos. Neste exato momento há o encontro de
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servidores públicos de uma forma geral. Servidores da educação, da saúde, do DER-

MG e de diversos outros órgãos do governo do Estado se encontram na Praça

Afonso Arinos. A partir dali, sairão em passeata, para encontrar os servidores da

Polícia Militar e da Polícia Civil que estão na Praça da Liberdade aguardando-os para

uma grande manifestação. Essa manifestação é em prol da luta salarial dos

servidores públicos de Minas Gerais. No caso, tanto dos servidores civis quanto dos

servidores militares. Lembramos, Sr. Presidente, que um dos pontos da pauta de

reivindicação, além do reajuste salarial, é a questão do prêmio de produtividade que

foi pago aos servidores ativos na data de hoje, mas deixaram-se os servidores

inativos sem esse prêmio, sem nenhum aceno. O governo precisa ter sensibilidade

para compreender a questão. Aliás, no âmbito das Polícias Militar e Civil e dos

bombeiros, há a chamada quebra de paridade. Isso é histórico. Há mais de 200 anos

que essas instituições existem, mas não há quebra da paridade. O entendimento

nosso e do servidor é que essa situação leva à quebra da paridade. Portanto, é uma

luta justa e digna. Por outro lado, Sr. Presidente, quero dizer que os servidores

administrativos contratados do Estado não estão recebendo o tal prêmio de

produtividade. Trata-se de uma incoerência do governo do Estado não fazer esse

pagamento. A propósito disso, V. Exa., com os Deputados Hely Tarqüínio e Doutor

Viana, participaram de várias audiências públicas com os Agentes Penitenciários

contratados, servidores administrativos da Polícia Civil que não receberam o prêmio

de produtividade, ou seja, os contratados não receberam, mesmo sendo da ativa.

Portanto, julguei ser necessário, através desta minha fala, registrar publicamente

esse fato para que o governo do Estado tenha sensibilidade e venha a negociar com

os servidores o reajuste salarial, de fundamental importância, já que celebraremos na

semana que vem - de 19 a 25 - a Semana do Servidor Público. Sr. Presidente, fica

registrada a nossa preocupação e pedimos ao Governador Aécio Neves e ao Vice-

Governador Antonio Augusto Anastasia que se mobilizem para fazer um ajuste, um

aperto, um sacrifício, mas que não deixem de atender as reivindicações dos

servidores públicos, civis ou militares, do Estado de Minas Gerais. Eis nosso

lembrete, Sr. Presidente. Muito obrigado.

Registro de Presença
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O Sr. Presidente - A Presidência registra e agradece a presença, nas galerias, de

alunos da 8ª série da Escola Estadual Nossa Senhora Aparecida, de Contagem.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ruy Muniz.

O Deputado Ruy Muniz - Sr. Presidente, colegas Deputados, povo de Minas Gerais.

É com muita alegria que ocupamos a tribuna desta Casa para falar de um grande

evento que aconteceu em Montes Claros na semana passada, um dos mais

importantes na área de comunicação social.

Os estudantes das Faculdades Unidas do Norte de Minas - Funorte -, juntamente

com o Sindicato dos Jornalistas, organizaram uma grande semana de comunicação,

em que vários temas sobre a democracia dos meios de comunicação e a formação

dos jornalistas foram debatidos. Esse encontro contou com personalidades

importantes, que deram palestras. Foi um evento de grande envergadura, que

ocorreu no Montes Claros Shopping Center. Os estudantes foram os grandes

organizadores do evento, por isso estão todos de parabéns. Aliás, não só eles, mas

também os coordenadores do curso e o Sindicato dos Jornalistas.

Nesse evento de Montes Claros, foi elaborada uma carta com uma série de

decisões importantes para a comunicação no Norte de Minas e em todo o Brasil.

Tomo a liberdade de ler essa carta de Montes Claros daqui, da tribuna da

Assembleia, para toda Minas Gerais. (- Lê:)

“Nós, estudantes de Jornalismo, jornalistas, assessores de comunicação,

professores e demais profissionais participantes da 7ª Semana da Comunicação do

Norte de Minas, de iniciativa dos acadêmicos do curso de Comunicação Social -

Jornalismo das Faculdades Integradas do Norte de Minas - Funorte -, realizada no

período de 1º a 5 de outubro de 2009, preocupados com a situação do mercado da

comunicação no País, em face da decisão do STF que extinguiu a exigência do

diploma de jornalista para o exercício da profissão, e frente a essa nova realidade

profissional, vimos a público para manifestar o seguinte: 1 - em que pese à

supremacia do STF, repudiamos a decisão por ela ir de encontro à necessidade e ao

direito de informação de boa qualidade a que tem direito o cidadão brasileiro. 2 - Não

é atribuição do jornalista apenas escrever, já que o avanço na comunicação exige
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capacitação e conhecimento das novas mídias e tecnologias em que ela é

processada. A comunicação especializou-se e segmentou-se, exigindo mais dos seus

profissionais. Não podemos ficar parados no tempo. 3 - Tememos pela precarização

da profissão - uma ameaça aos direitos e prerrogativas já conquistados ao longo do

tempo -, e submissão a salários e condições de trabalho que aviltam a dignidade dos

jornalistas profissionais. 4 - Nos primórdios da imprensa no País, ela era exercida por

profissionais gabaritados de outras profissões, que se transformaram nos

colaboradores dos dias atuais. A decisão sugere, pois, um retrocesso com o

agravante de permitir que não só os graduados em campos específicos do saber ou

de saber notório exerçam a atividade jornalística, mas, igualmente, toda e qualquer

pessoa, sabe-se lá por qual motivo e interesse. 5 - Como ficam as publicações que

não têm mais a obrigatoriedade do expediente? Como recorrer? Como defender-se. 6

- Como ficam as publicações que não têm mais a obrigatoriedade de identificação dos

autores? Liberdade de imprensa não significa apenas dizer o que quer, como quer e

para quem quer. Há que existir uma responsabilidade sobre o que é dito. A

comunicação deve ser um instrumento de harmonia social e não uma arma apontada

e voltada para a satisfação de poucos que detêm a mídia e com ela nutrem seus

interesses. 7 - Já que os meios de comunicação são concessões do governo federal -

empresas privadas de propriedade de grupos econômicos específicos, até a própria

internet -, é preciso que haja mais fiscalização. A sociedade já não suporta mais

tantos abusos em nome da liberdade de imprensa e da liberdade de expressão. 8 -

Que a classe que tem passado este país a limpo, muitas vezes ao custo de

suas próprias vidas, não seja retaliada por poderes que, sentindo o peso da opinião

pública e o conforto dos seus ‘castelos’, não hesitam em votar em sentido contrário

aos interesses da maioria do povo brasileiro. 9 - Pergunta-se ao povo brasileiro: como

ele quer a sua imprensa, como ele quer que o seu direito de informação seja exercido

?”.

Essa é a carta que os estudantes de Jornalismo, juntamente com os professores,

nesta 7ª Semana da Comunicação, elaboraram e pediram que lêssemos aqui.

Sr. Presidente, também em Montes Claros aconteceu ontem um grande evento da

Assembleia Legislativa: o seminário para discutir esporte, infância e adolescência. Foi
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um seminário de bastante prestígio, coordenado pelo Deputado João Leite, nosso

colega, que cumprimento.

O esporte é também educação, é um instrumento que desenvolve o caráter das

pessoas, desenvolve a responsabilidade, o senso de justiça. Aprender a jogar

significa ganhar e perder, e é necessário que o ser humano aprenda isso. O esporte

ajuda na formação da criança e do adolescente, é por meio da prática esportiva, do

fortalecimento da educação física nas escolas que afastaremos nossas crianças e

jovens do perigo das drogas.

Quem defende, como eu, a educação também defende o esporte. Precisamos fazer

isso para ajudar na formação das pessoas. Por isso queremos fazer um apelo à Sra.

Vanessa Guimarães, nossa Secretária, para que ela dê um destaque especial - nós

aqui, no Plano Decenal de Educação, faremos isso - para o apoio ao professor de

educação da rede pública. É preciso que invistamos mais na atividade física na

escola para que ali surjam os talentos, que devem ser encaminhados aos clubes.

Dessa maneira estaremos salvando nossas crianças e adolescentes.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Quero cumprimentá-lo pelo

pronunciamento e me referir ao evento que aconteceu nesse final de semana, em

Montes Claros, com os alunos do curso de Jornalismo - promovido pelo grupo

educacional que V. Exa., a Dra. Raquel, sua esposa, e vários outros profissionais tão

bem administram -, de cujo encerramento oficial tive a honra de participar. Concordo

plenamente com suas palavras, Ruy, porque foi abominável o que fez o Supremo

Tribunal Federal quando, por uma decisão da Suprema Corte e por meio de uma

jurisprudência - tomara que seja revogada pelo Congresso Nacional -, deixou de

reconhecer o valor do diploma, levando à frustração milhares e milhares de pessoas.

Ao final desse encontro, foi divulgada a Carta de Montes Claros, uma reação dos

profissionais de comunicação e de jornalismo a essa decisão do Supremo. Seria o

mesmo que dizer que a partir de agora não é mais necessário ter o diploma de

dentista. Nesse caso, qualquer pessoa que tivesse prática poderia exercer a

profissão, voltando à figura do dentista prático, que teve sua importância, mas há

muitos anos. Seria o mesmo que dizer que não é mais preciso ter o diploma de

farmacêutico para se abrir uma farmácia.
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Assim, cumprimento os profissionais, professores e alunos do curso de Jornalismo

do Grupo Soebras pela publicação dessa carta, que temos de divulgar em todas as

Assembleias Legislativas e no Congresso Nacional. Nossa proposta é que a

Comissão de Educação envie cópia dessa carta, que temos em mão, a todas as

universidades que trabalham com jornalismo ou comunicação, a todas as Câmaras

Municipais do Estado e Assembleias Legislativas e ao Congresso Nacional,

mostrando a posição dos profissionais de Montes Claros e, principalmente, dos

alunos.

Foi um evento formidável, que marcou época e contou com a participação de várias

pessoas. Aliás, é interessante ressaltar, Ruy, que jornalistas renomados e

consagrados de Montes Claros - como Luiz Ribeiro, que escreve para o “Estado de

Minas”, e Girleno Alencar, que escreve para o “Hoje em Dia” - voltaram para os

bancos acadêmicos. Já com vários anos de jornalismo e podendo dar aulas em

qualquer faculdade, em uma demonstração de apreço à importância do diploma de

jornalismo, voltaram para a escola, para a faculdade, o que foi algo marcante.

Também quero cumprimentar V. Exa., assim como a Dra. Raquel Muniz, sua esposa,

todos os professores e, de maneira especial, os jornalistas de Montes claros, aqueles

que têm o diploma universitário e os que estão em busca dele, mostrando que o

Supremo Tribunal Federal foi de uma infelicidade muito grande e se equivocou ao

tomar a decisão de dispensar o diploma de jornalista das pessoas que pretendem

seguir essa profissão.

Peço a V. Exa. que, como Presidente da Comissão de Educação desta Casa, faça

repercutir essa importante decisão do curso de Jornalismo e Comunicação do Grupo

Soebras de Montes Claros - requerimento que faremos em reunião ordinária da

Comissão. Muito obrigado.

O Deputado Ruy Muniz - Obrigado, Deputado Carlos Pimenta. Concordo com V.

Exa., é preciso sempre qualificar as pessoas. E de fato é importante vermos que

profissionais da estirpe de Luiz Ribeiro, Girleno e Feli Tupinambá, já consagrados e

mesmo ganhadores do Prêmio Esso de Jornalismo, resolveram frequentar o curso e

voltam para a escola no momento em que o STF decide que não é mais preciso, para

ser jornalista, ter curso superior. É realmente uma decisão importante dos alunos e



____________________________________________________________________________
532

dos jornalistas e vamos, sim, divulgar essa carta na Comissão de Educação e em

outras instâncias importantes.

Para concluir meu pronunciamento, também abordando o seminário sobre esporte,

infância e adolescência ocorrido ontem, o esporte tem que ser um dos eixos

principais da educação integral. Todos os Prefeitos e o próprio governo de Minas

podem implantar a educação integral rapidamente; isso não significa que o menino

passará o dia inteiro na escola, mas continuará no espaço da escola durante meio

expediente. Se fôssemos colocar o aluno na escola o tempo inteiro, teríamos que

dobrar o número de escolas do Estado, o que demoraria muito. Temos que usar a

criatividade, como o Alceni Guerra fez em Pato Branco e como está sendo feito em

Brasília. Estão implantando no Distrito Federal a educação integral para mais de 50

mil crianças da educação básica. Durante um turno, o aluno fica na escola; no outro

turno, ele atua nos espaços de esporte e cultura, fazendo atividades relativas à

cidadania, tendo noções de empreendedorismo etc. Isso pode ser feito fora do

ambiente da escola. É fundamental que utilizemos nos vários Municípios os

equipamentos esportivos.

Esse seminário foi muito bem conduzido pelo Deputado João Leite, e esperamos

que, no mês de novembro, saia daqui um grande projeto de aceleração do esporte

colocando como meta a Copa do Mundo de 2014 e a Olimpíada de 2016. Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Duarte Bechir.

O Deputado Duarte Bechir* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

público da nossa querida Minas Gerais que nos assiste pela TV Assembleia, meu

cordial boa-tarde. É com nítida satisfação e alegria que me reporto aos colegas nesta

tarde do dia 7/10/2009, para discursar a respeito da população idosa no Brasil, que

festejou, em 27 de setembro, seu dia comemorativo. Vale lembrar que a inscrição

deste parlamentar ocorrera na última quinta-feira, mas, por motivo de solenidade

nesta Casa, foi transferida para terça-feira e, ontem, transferida para hoje. Mas, pela

justiça da homenagem, ressalta-se que a população idosa no Brasil, a princípio, deve

ser mais valorizada e respeitada. O Dia Nacional do Idoso foi estabelecido em 1999

pela Comissão de Educação do Senado Federal, com objetivo de promover uma

reflexão a respeito da situação do idoso no País, seus direitos e dificuldades. Quando
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chega um determinado momento, o indivíduo vai perdendo seus papéis sociais e o

trabalho não o aceita mais. Se nessa esfera não é aceito, ele também começa a

perder o seu papel no âmbito familiar. O indivíduo começa a ser considerado inútil,

um incômodo. Então, ele vai ser descartado em algum momento ou em algum lugar.

O pior é que essa realidade chega cada vez mais cedo para muita gente. A idade

cronológica não é mais considerada um referencial seguro, porque as modificações

no mundo do trabalho e da tecnologia produzem uma série de exclusões que levam

as pessoas à condição de velho precocemente. Esse processo não leva em

consideração sua experiência e, principalmente, que o envelhecimento é um

processo natural. A trajetória até o asilo tem uma única causa, senhoras e senhores:

a rejeição. Essa rejeição tem várias motivações: a falta de tempo, as condições da

vida moderna. Na verdade, existe uma série de coisas que pode servir como tentativa

de justificativa, mas o que acontece é um individualismo exacerbado, prejudicando

quem não representa mais o paradigma de indivíduo proposto pela sociedade. O

abandono é uma queixa muito frequente em muitos casos. Filhos e parentes deixam

o idoso no asilo e passam anos sem visitá-lo.

Na verdade, senhoras e senhores, população mineira, eu assistia à TV hoje, pela

manhã - mais precisamente a Rede Record -, e era exibida uma série de reportagens

que culminavam na agressão de idosos, muitos deles pelos próprios parentes.

Gostaria de relatar uma delas para servir de parâmetro para a nossa fala. A nora

agredia a sogra, após o que a idosa suportava também a agressão do próprio filho.

Tirada da casa ainda a tempo de ver a morte chegar, ao ser entrevistada,

perguntaram-lhe o que representavam seu filho e sua nora. Mais precisamente

quanto ao filho, Sr. Presidente, ela disse: É um pedaço de cachorro. A sociedade

esconde o idoso porque, na verdade, não consegue se ver no idoso. É como se

achasse que nenhum de nós será idoso, que seremos jovens, bonitos e elegantes a

vida inteira. É como se estivesse rejeitando aquilo que ela é, mas não assume. O

idoso representa uma parte dela não aceita. O pior é que, muitas vezes, conforme eu

disse, isso envolve agressão. O Instituto Brasileiro de Ciências Criminais fez um

estudo sobre a violência e viu que cerca de 650 mil idosos são agredidos a cada ano.

Apesar de seu papel desconstrutor, o asilo faz emergir a possibilidade de
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reconstrução de um novo mundo social também para o idoso. Porém isso acontece

em uma dimensão mais restrita. Eles encontram formas de se relacionar, de ter

amizades, namoros e inimizades também. Não podemos dizer que eles têm uma vida

social comum porque é como se vivessem num mundo paralelo. Eles têm uma vida,

mas não é a que tinham antes. É como se eles fossem exilados para um outro local,

de costumes estranhos, de pessoas estranhas. Então precisam de uma readaptação.

O envelhecimento da população brasileira em ritmo acelerado torna a questão dos

idosos asilados mais contraditória. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia

e Estatística - IBGE -, os idosos são, hoje, 14,5 milhões de pessoas, 8,6% da

população total do País, com base no censo de 2000. Em uma década, o número de

idosos no Brasil cresceu cerca de 17%. O Instituto considera idosas as pessoas com

60 anos ou mais, mesmo limite de idade considerado pela Organização Mundial da

Saúde - OMS - para os países em desenvolvimento. A importância dos idosos para o

País não se resume, meu caro Presidente, à sua crescente participação no total da

população. Boa parte dos idosos do nosso país, hoje, são chefes de família. De

acordo ainda com o IBGE, das 60,9 milhões de famílias brasileiras, 13,5 milhões têm

o idoso como pessoa de referência, aquela que garante o sustento da família, que dá

sustentação afetiva ou financeira às pessoas que convivem com ela.

Em Minas Gerais, chega a um quarto, 25%, a proporção dos idosos que se

declararam chefes de família. Segundo o Instituto de Pesquisas Econômicas

Aplicadas - Ipea -, 81,8% das pessoas acima de 60 anos estão cobertas pela

Previdência Social e dois terços delas recebem apenas um salário mínimo. A

cobertura previdenciária aumentou de 54,8% da população economicamente ativa,

em 2001, para 59,6%, em 2008. Contudo, apesar de aposentados, 4.200.000

continuam na ativa para complementar sua renda. Sr. Presidente, isso é o famoso

bico. O aposentado, ao final do mês, vai ao banco com o seu documento e tem lá

para receber um salário mínimo, com o qual mal dá para definir a sua questão em

casa: medicamentos, alimentos, custeio dos filhos. Por isso, quando está na terceira

idade, aposentado, já com vontade de descansar, sonha com uma viagem e uma vida

a que fez jus pelo trabalho anterior, e se vê na necessidade de completar seus

vencimentos trabalhando até o último momento de sua existência. Apesar de muitos
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idosos receberem a aposentadoria, em grande parte dos casos, conforme disse, esta

é reduzida a um salário mínimo, o que dificulta a sobrevivência dessa parcela da

população que já tem gastos consideráveis com remédios, consultas médicas,

cuidados com a saúde e já apresenta fortes sinais de desgaste. Se, em 1991, o

aposentado do INSS recebia aproximadamente 10 salários mínimos - aliás, prestem

bem atenção, em 1991 recebia 10 salários mínimos -, hoje recebe apenas 4,86.

Dessa forma, muitos idosos acabam recorrendo a empréstimos consignados,

submetendo-se aos riscos dessa prática.

Sr. Presidente, vale ressaltar que, ao terem a liberação do governo federal para

conceder empréstimos aos aposentados, muitos bancos o fazem com propagandas

cada vez mais enganadoras, promovendo, na verdade, um chamamento do idoso ao

dinheiro emprestado.

Quero aqui, nossa gente de Minas Gerais, principalmente o senhor e a senhora que

são aposentados, dizer que muitas vezes passamos por algumas privações e não

compramos o que precisamos de imediato, que é considerado supérfluo, para não

pagar juros nem entrar em débito com o banco, o que depois tornará muito mais difícil

o seu encaminhamento à vida normal. Os bancos têm feito uma prática cada vez

mais abusiva, com o interesse único de chamar o idoso para este pegar dinheiro

emprestado. O direito à previdência é apenas um entre outros tantos previstos no

Estatuto do Idoso, disposto na Lei nº 10.741, de 1º/10/2003, que entrou em vigor em

1º/1/2004, com objetivo claro de garantir dignidade ao idoso. Transporte público

gratuito, desconto em eventos culturais e esportivos, prioridade no atendimento,

saúde e assistência social são outros direitos dos idosos listados na referida lei.

Quanto ao transporte público, o art. 40 do Estatuto garante aos idosos gratuidade e

desconto em passagens no transporte coletivo interestadual nas seguintes condições:

reserva de duas vagas gratuitas para idosos com renda igual ou inferior a dois

salários mínimos; desconto de 50%, no mínimo, do valor das passagens para os

idosos que exercerem as vagas gratuitas, com renda igual ou inferior a dois salários

mínimos. Todavia, no dia a dia da população idosa, observa-se descumprimento ao

art. 40 dessa lei, e muitos acabam sendo impedidos de viajar. Vale ressaltar,

Deputados e Deputadas, que, para o idoso ter direito a essa viagem, a reserva tem
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de ser feita com muita antecedência, porque, se necessitar da viagem hoje para

amanhã, não terá condições de embarcar em nenhum ônibus. Esse é um grave

desrespeito à idade, aos idosos. A comemoração do Dia do Idoso é muito importante

para o contexto em que vivemos. Ações eficazes e oportunas devem ser adotadas

para que essa faixa etária cresça não só em termos quantitativos, mas também com a

melhor qualidade de vida possível. Para que isso se torne realidade, é preciso que a

sociedade como um todo participe desse propósito, sugerindo que campanhas de

conscientização da família e da sociedade são vitais para a mudança de mentalidade

no tratamento da questão do envelhecimento.

Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, gostaria de pedir a todas as

pessoas de Minas Gerais que, ao pressentirem que perto de suas residências ou ao

tomarem conhecimento de uma das situações aqui relatadas contra um idoso,

denunciem à polícia e busquem soluções para evitar esse mal, essa covardia, essa

afronta, essa falta de respeito com quem tanto fez no passado e que, muitas das

vezes, criou o seu filho, que hoje pode ser chamado de cão. Portanto peço aos

colegas que façam uma reflexão a respeito desse tema, a fim de que juntos

possamos buscar meios para garantir ao idoso sua integração na comunidade,

implementando e ampliando a rede de cobertura dos serviços e programas de

atenção à população idosa e às demais gerações. Para finalizar, gostaria de relatar

que, no dia 28 de setembro, comemoramos o 130º aniversário de emancipação

político-administrativa da nossa querida Campo Belo. Nessa data especial,

cumprimento o Prefeito Romeu Tarcísio Cambraia, o Vice-Prefeito Geovani de Sousa

e os Vereadores Valdelino Ananias, Leninha Neves, Belchior Soares, Fátima Salume,

Pastor Luiz Libério, Flávio Bechir, Alessandro Carvalho, Maurício Balbino, da

Petrofiltros, Walter Moreira e Hélio Donizete. Campo Belo, ao completar seus 130

anos de emancipação política, continua mais bela. Trata-se de uma cidade que foi

inspirada por seu descobridor, quando, de cima do alto, exclamou: “Que belo

campo!”. Seus dizeres deram origem ao nome da cidade “Campo Belo”, nas palavras

do bandeirante Romão Fagundes do Amaral. Que a nossa Campo Belo seja cada vez

mais feliz, mais bela e mais acolhedora! Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Eros Biondini.

O Deputado Eros Biondini - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

servidores desta Casa, amigos que nos acompanham das galerias do Plenário,

imprensa presente na Casa Legislativa e companheiros que nos acompanham pela

TV Assembleia, que hoje já atinge mais de 300 Municípios. Oxalá, sejam os 853

Municípios do Estado de Minas Gerais alcançados por esse veículo de comunicação,

que torna mais próximo o povo daqueles que o representam: os parlamentares.

Sr. Presidente, fico muito feliz de ocupar esta tribuna para falar, mais uma vez, de

um tema que é uma das nossas principais bandeiras. É um tema atual, importante,

grave, e foi celebrado nesta semana, que denominamos de Semana da Defesa da

Vida, a qual coincidiu com a semana em que comemoramos também o Dia das

Crianças. Amanhã, quinta-feira, é o Dia Nacional pela Vida.

Antes de abordar, Sr. Presidente, a minha exposição, gostaria de ler, se V. Exa. me

permite, um texto bonito do nosso querido D. Aloysio Pena, em que ele fala

justamente sobre o Dia Nacional pela Vida. (- Lê:)

“O Dia pela Vida já é celebrado em muitos países do mundo. A CNBB, em reunião

do Conselho Permanente, em novembro de 1999, oficializou o dia 8 de outubro como

o Dia Nacional pela Vida. Essa data foi escolhida por estar na Semana da Criança,

comemorada em todo o País.

A carta magna sobre a vida é a encíclica de João Paulo II ‘Evangelium Vitae’ - EV.

O Papa, nesse texto, enaltece a vida como o dom dos dons que recebemos de Deus.

Infelizmente, como enfatizou, vivemos em um mundo que parece incentivar mais a

cultura da morte. ‘Estamos plenamente conscientes, diz o Papa, de que nos

encontramos perante um combate gigantesco e dramático entre o bem e o mal, a

morte e a vida, a ‘cultura da morte’ e a ‘cultura da vida’. Encontramo-nos não só

‘diante’, mas necessariamente no ‘meio’ de tal conflito: todos estamos implicados e

tomamos parte nele, com a responsabilidade iniludível de decidir incondicionalmente

a favor da vida’ (EV 28). Nesse contexto, o Papa fala não só dos atentados diretos à

vida como o aborto, a eutanásia, os homicídios e os genocídios, que acontecem nas

guerras, limpezas étnicas, chacinas e outros, mas também de outros verdadeiros

genocídios lentos, não menos cruéis, provocados pela desnutrição, fome, miséria,
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enfermidades facilmente superáveis, a violência institucionalizada pelo narcotráfico,

trabalho infantil, comércio de crianças e mulheres, entre outros.

Diz o Papa: ‘A vida humana é sagrada porque, desde a sua origem, supõe a ação

criadora de Deus e mantém-se sempre numa relação especial com o criador, seu

único fim (EV 53). A vida humana possui, portanto, um caráter sagrado e inviolável’

(EV 22).

Jesus Cristo resumiu sua vida nesta frase lapidar: ‘Eu vim para que todos tenham

vida e a tenham em abundância’ (Jo 10,10). Jesus pede vida em abundância para

todos e não só para parte dos seres humanos. O dia 8 de outubro, Dia Nacional pela

Vida, é um momento para meditar sobre o grande dom, não só o da nossa própria

vida, mas também o da vida de todos os nossos irmãos, especialmente os mais

marginalizados e excluídos socialmente”.

Sr. Presidente, como Coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e

contra o Aborto da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, na 16ª Legislatura, da

qual me honra fazer parte, venho aqui hoje para hastear, mais uma vez, essa

bandeira, a bandeira da vida. Temos uma missão que ultrapassa as fronteiras de

Minas Gerais, por isso temos encabeçado e participado de inúmeros movimentos,

estudos, congressos, seminários e simpósios, em que a bioética, o valor da vida e

muitos outros questionamentos são abordados. Amanhã será o Dia Nacional pela

Vida e também o Dia do Nascituro, a criança que ainda se encontra no ventre da

mãe, mas sabemos que todos os dias são dias de luta pela vida. Portanto, nesta

ocasião, que é oportuna, queremos usar este Parlamento para, em nome daqueles

que representamos e que também são combatentes desse exército pela vida,

levantarmos, mais uma vez, essa bandeira de que somos defensores da vida, somos

totalmente contrários a qualquer atentado à vida humana, desde a concepção até a

morte natural.

Não obstante toda essa nossa luta, sabemos que em todo o mundo existe a

chamada cultura de morte, Sr. Presidente. Essa cultura quer a todo custo implantar o

aborto no Brasil e tantas outras práticas que violam a dignidade humana.

Hoje queremos mais uma vez dizer que estamos felizes porque conseguimos

vencer as várias tentativas do Congresso Nacional de aprovar o aborto no País -
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mesmo não sendo da esfera estadual essa matéria, houve diversas tentativas de

apologia ou apoio a práticas de aborto. Graças a Deus, no nosso Brasil essa prática

não é permitida. É claro que, infelizmente, em alguns casos, como estupro e risco de

morte, acaba havendo uma brecha de, entre aspas, “não se punir esse crime”.

Porém, é crime praticar qualquer assassinato.

Deputado Célio Moreira, nós dois temos sido realmente companheiros nessa luta,

temos refletido muito sobre a Campanha da Fraternidade, que nos propõe o tema

“Fraternidade e segurança pública” e o lema “A paz é fruto da justiça”. Um dos pilares

é a discussão sobre o sistema prisional, as penas, as condenações, a recuperação

daqueles que são privados da liberdade. Realmente, temos meditado sobre isso

profundamente. Queremos propor a nossa reflexão de que a condenação mais

violenta de um ser humano, muito mais do que a pena de morte, a prisão em cárceres

que não oferecem a mínima condição de recuperação às pessoas, certamente é o

assassinato de quem ainda está dentro do ventre materno.

É claro que a defesa da vida não se restringe à luta contra o aborto, mas essa é

uma bandeira que não podemos deixar de levantar. Deputado Célio Moreira, se hoje

V. Exa. for à praia, encontrar um ninho de tartaruga-marinha, que é protegida pelo

Projeto Tamar, e pisar nos ovos, que contêm uma miniatura de tartaruga, terá

praticado crime inafiançável. Se devemos defender a vida do ser que está dentro de

um ovo de uma tartaruga, quanto mais do ser no ventre de uma mulher!

O Deputado Célio Moreira (em aparte) - Deputado Eros Biondini, cumprimento e

parabenizo V. Exa. Alerto que dia 8 será o Dia pela Vida. A Frente Parlamentar em

Defesa da Vida contra o Aborto, não somente aqui em Belo Horizonte, mas em outras

cidades, tem procurado fazer um trabalho de conscientização com o intuito de não

matar, de lutar por políticas públicas para as mulheres, de dar toda atenção às

mulheres.

Eu estava inscrito para falar, mas não foi possível porque participava de outra

atividade. Gostaria de cumprimentar o Deputado Federal Luiz Bassuma, que se

desfiliou do PT porque foi punido por um ano por defender a vida e ser contra os

projetos abortistas do partido. Então se desfiliou porque foi coerente. Sempre

defendeu a vida, e a Comissão de Ética do PT suspendeu-o por um ano. Não
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contente e não concordando com essa punição, desfiliou-se do PT e resolveu não

disputar mais cargo como Deputado Federal, mas vai continuar lutando pela vida. Na

oportunidade, falarei também da vida deste Deputado coerente. Digo a V. Exa. das

experiências que tivemos e da decepção, principalmente do povo português, que

aprovou o aborto, com a minoria que foi às urnas. A maioria ficou em casa e permitiu

que o aborto fosse aprovado. Foi uma decepção. Estivemos em algumas ONGs que

acolhem meninas expulsas de suas casas porque engravidaram. Continuaremos

lutando em defesa da vida, não só em Minas Gerais mas em todo o Brasil.

Precisamos mobilizar esses açougues, essas clínicas clandestinas que estão

matando crianças dentro e fora da barriga, crianças com 6, 7, 8 e até 9 meses,

fazendo cesarianas e deixando criancinhas morrerem naquele mármore frio. Portanto

solicitamos, pela TV Assembleia, a todos que souberem de alguma clínica

clandestina que está matando que nos avisem, para colocarmos esses assassinos na

cadeia. Muito obrigado.

O Deputado Eros Biondini - Obrigado, Deputado Célio Moreira. Tomando as

palavras de D. Aloísio, frisamos que, apesar de amanhã ser considerado o Dia do

Nascituro, do feto, do embrião, daquele que ainda não nasceu, que está no ventre da

mãe, amanhã é o Dia Nacional pela Vida. Devemos defender a vida e a dignidade

humana em todas as etapas. Faço aqui saudação ao nosso Governador Aécio Neves,

porque, logo no primeiro ano do meu mandato, apresentei projeto de lei sobre

assistência às gestantes privadas de liberdade. Paralelamente, Presidente, sensível a

esse projeto, antes que fosse aprovado em 1º e 2º turnos, depois sancionado, o

Governador Aécio Neves, por meio da Secretaria de Defesa Social, iniciou proposta

de construção do Centro de Referência às Gestantes Privadas de Liberdade. Para

minha agradável surpresa, assim que o projeto foi aprovado em 2º turno e

sancionado, simultaneamente inaugurávamos o Centro de Referência às Gestantes

Privadas de Liberdade, que hoje comporta em torno de 60 mulheres grávidas,

lactantes ou com crianças de colo. Nesse momento em que fazemos ciclo de debates

para discutir o sistema prisional, a forma adequada de alternativas para recuperação,

ressocialização e restauração de vidas e de famílias, percebemos iniciativas

concretas, ações concretas de governo que mostram que isso já está acontecendo
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em Minas Gerais, com um centro de referência que ficou conhecido no Brasil inteiro.

Para finalizar, Sr. Presidente, outra luta nossa é contra a pedofilia, Deputado Carlos

Mosconi, Deputado Doutor Rinaldo. Quero aqui me solidarizar com o bispo D.

Azcona, da Ilha de Marajó, que hoje tem seu nome em lista de ameaçados de morte

por defender crianças e denunciar a prática da pedofilia naquela Ilha. Apesar de estar

tão longe, essa realidade também é nossa. Hoje, ao pronunciar-me em defesa da

vida e declarar-me defensor intransigente da vida, também faço coro com D. Azcona,

dos bispos da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, por sua luta. Quero unir-me

a todos os Deputados defensores da vida, às famílias que sofrem por falta de

dignidade humana, por falta de condições de criar seus filhos dando-lhes condições

de vida.

Quero dizer que nós, como sociedade, como representantes da nossa população,

enquanto estivermos ocupando esse cargo de total confiança e legítimo pela eleição

direta na nossa democracia, seremos aqui o grito dos que não podem gritar, o grito

dos que gritam em silêncio, daqueles que são mortos dentro do ventre de suas mães

em função de prática cruel, por meio de ácido, objetos perfurantes ou estiletes.

Somos defensores da vida em todas as etapas: das crianças, dos jovens e também

dos nossos idosos, da melhor idade, que precisam também de dignidade maior para

viver. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Mosconi.

O Deputado Carlos Mosconi* - Caro Presidente Deputado José Henrique, Sras.

Deputadas, Srs. Deputados, telespectadores da TV Assembleia, nesta tarde

abordarei tema que me parece extremamente importante para nosso país e que

merece, sem dúvida alguma, reflexão desta Casa. Hoje, pela manhã, tive

oportunidade de tratar rapidamente deste assunto na Comissão de Saúde da

Assembleia, com os parlamentares que compõem essa Comissão. Agora trago para

este Plenário, para esta tribuna esse tema que foi motivo de notícia em toda a mídia

nacional, quero crer também da internacional, uma vez que se trata de pesquisa

realizada pela Organização das Nações Unidas sobre o Índice de Desenvolvimento

Humano nos 182 países que compõem aquela Organização. Vale notar, Sr.

Presidente, que esse índice foi criado pelo economista paquistanês Mahbub ul Haq,
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em 1990, e tem sido utilizado de maneira crescente tanto nos países em

desenvolvimento como nos países desenvolvidos, até nos Municípios de muitas

nações, inclusive na nossa. Está sendo utilizado desde 1993 com grande aceitação

científica e pública. O Índice de Desenvolvimento Humano mede, de certa maneira, a

condição de vida onde é aferido. Baseia-se em três parâmetros: a riqueza do local, do

Município, do Estado ou do País; a educação existente também nesses locais; a

expectativa de vida da população naquelas localidades. São, portanto, três grandes

parâmetros para medir o Índice de Desenvolvimento Humano. Para nossa decepção,

Sr. Presidente, o Brasil se encontra na 75ª posição nesse “ranking” de 182 países

que compõem a ONU, tendo, de um ano para cá, de 2008 para 2009, perdido cinco

posições nessa avaliação. O Brasil ocupava a 70ª posição no ano passado e agora

passou a ocupar a 75ª. Sr. Presidente, vamos fazer uma comparação com os países

da América do Sul, que é mais fácil. Não vou comparar com os países que ocupam

os primeiros lugares - primeiro lugar, a Noruega; segundo, a Austrália; terceiro, a

Islândia; etc. - nem com os países da Europa, que conhecemos mais. Mas, se

compararmos com os países da América Latina, e mesmo da América do Sul,

ficaremos surpreendidos com os resultados obtidos. O Brasil está lá, ocupando a 75ª

posição. Na sua frente, temos, na América do Sul: o Chile, na 44ª posição; a

Argentina, na 49ª; o Uruguai, na 50ª; e depois a Venezuela. Então, temos quatro

países da América do Sul na frente do Brasil - e bem distantes. Estamos falando das

44ª e 45ª posições, e pulamos para a 75ª. A diferença é enorme. E, se levarmos em

conta os demais países da América Latina, não só da América do Sul, vamos ver que

Cuba ocupa a 51ª posição, e o México, a 53ª. Os dois, portanto, bem à frente do

Brasil. Então, considerando-se a América Latina, temos seis países à frente do nosso,

sendo que, no primeiro parâmetro para avaliar o IDH, o PIB, que mostra a riqueza do

País, o Brasil possui uma posição melhor que a desses outros seis países. Sob o

ponto de vista econômico, somos a 10ª economia do mundo. A toda hora, ouço falar,

até com um certo ufanismo: “O Brasil hoje não tem problemas. O Brasil hoje tem a

economia saneada. O Brasil hoje pode emprestar R$10.000.000.000,00 ao FMI, pois

tem recursos. O Brasil pode comprar R$44.000.000.000,00 de aviões-caça e de

submarinos nucleares, pois tem recursos”. Muito bem, vejo que realmente ele tem
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recursos, está aqui, mas ocupa uma posição dramática no que diz respeito à

educação e, principalmente, à saúde. Era o que queria dizer nesse início de

pronunciamento.

O Deputado Fahim Sawan (em aparte)* - Obrigado, Deputado Carlos Mosconi.

Agradeço o aparte, mas agradeço, principalmente, a V. Exa. esse convite para a

reflexão sobre a posição do IDH do nosso país. Com certeza, Deputado Carlos

Mosconi, quero apenas corroborar suas palavras e dizer que não tenho dúvida de que

esses países da América Latina mais bem ranqueados que o próprio Brasil, apesar

de terem um PIB menor, ocupam uma posição de IDH melhor que a do Brasil -

apenas na 75ª posição - porque investem mais na sua saúde. Na América Latina, o

Brasil investe menos que todos os outros países, com exceção de dois, ou seja, é um

dos países que menos investe. Aproveito a oportunidade, Deputado Carlos Mosconi,

para falar - e V. Exa. sabe disso, já que discutimos o assunto na Comissão de Saúde,

sob sua Presidência - sobre a regulamentação da Emenda nº 29, uma batalha que

volta ao cenário nacional e é foco da maioria dos governos dos Estados e dos

profissionais da área da saúde. O nosso país tem um PIB tão expressivo - V. Exa.

disse que nosso país é praticamente o campeão em arrecadação de impostos do

mundo -, arrecada muito, emprega muito, possui uma folha superlotada - a folha do

funcionalismo público federal dobrou em seis anos -, mas não investe

adequadamente na saúde nem regulamenta a Proposta de Emenda Constitucional nº

29. Quero lembrar que, há quatro anos, estivemos no Congresso Nacional, com a

Frente Parlamentar da Saúde Mineira, junto à Frente Parlamentar da Saúde Nacional,

tentando regulamentar a Proposta de Emenda à Constituição nº 29, mas não

conseguimos. Infelizmente o PT foi o único partido que não foi signatário da

regulamentação dela.

Por fim, destaco a saúde de Minas Gerais. Apesar de também não ter investimento

da maneira que queremos, vemos, Deputado Carlos Mosconi, Presidente da

Comissão de Saúde, a grande evolução que houve na saúde em Minas Gerais neste

governo Aécio Neves, principalmente porque não há região neste Estado que não

teve os investimentos necessários. Tenho certeza de que, com a gestão eficiente do

Secretário Marcus Pestana, se tivéssemos mais recursos, estaríamos melhor
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ranqueados também. Neste momento, deixo os meus cumprimentos ao governo de

Minas, que, apesar de receber esses recursos parcos do governo federal, faz um

excelente trabalho na área da saúde. Muito obrigado pelo aparte.

O Deputado Carlos Mosconi* - Agradeço o aparte de V. Exa., Deputado Fahim

Sawan, e concordo plenamente com suas palavras. Poderíamos ter uma posição

muito melhor nesse “ranking”, se tivéssemos uma saúde melhor. A expectativa de

vida é que vale para isso, para a confecção do IDH. Então, basicamente, toda a

condição de saúde da população e da salubridade, do saneamento básico do País,

pontos que, lamentavelmente, estão ainda muito aquém do que gostaríamos que

estivessem.

O Deputado Doutor Rinaldo (em aparte) - Muito obrigado, Deputado Carlos

Mosconi, pelo aparte. Não poderia deixar de parabenizá-lo por trazer esse assunto à

tribuna desta Casa, uma vez que estamos apenas na 75ª posição no “ranking”

mundial em IDH, e sabemos que a saúde é a causa dessa nossa péssima posição. E

mais, nos últimos anos, num período em que a economia do Brasil cresceu, a nossa

posição piorou. O resultado da crise ainda virá no próximo ano, quando as Prefeituras

estarão aplicando menos em saúde, porque perderam muito dinheiro. Esse resultado

que estamos tendo agora foi no auge do crescimento do Brasil, e perdemos posições

no IDH em relação a outros países do mundo, principalmente a países de menor

desenvolvimento aqui, da América do Sul.

Então devemos fazer esse alerta, porque o governo federal é o responsável pelos

grandes recursos dos nossos impostos. Quase 70% fica na mão do governo federal,

e pouco se faz pela saúde. Vemos pessoas morrendo sem assistência, sem

condições de terem um hospital para se internarem. Isso acontece no Brasil inteiro.

Estivemos em Divinópolis, com a Comissão de Saúde, levantando esse problema.

Conseguimos recursos do governo estadual para a construção do hospital público.

Nossa audiência pública foi muito importante, assim como sua presença na cidade.

Conseguimos R$40.000.000,00, sendo R$36.000.000,00 do governo estadual e

R$4.000.000,00 do governo municipal. Mas a grande maioria dos nossos recursos

está nas mãos do governo federal para a atenção à saúde. Onde está a Emenda nº

29? Vemos que não há boa vontade do governo federal.
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Mais uma vez, cumprimento-o por levantar essa questão. Na Comissão de Saúde,

trabalhamos sempre para tentar resolver e amenizar esses problemas, mas falta

muito ainda para termos o IDH ideal, porque a saúde é uma calamidade no nosso

país. Muito obrigado.

O Deputado Carlos Mosconi* - Eu que agradeço, caro Deputado Doutor Rinaldo, o

aparte oportuno e feliz de V. Exa., que enriquece meu pronunciamento.

Dando sequência, Sr. Presidente, chamo a atenção dos nossos pares nesta Casa,

dos nossos telespectadores de Minas Gerais, para a questão de se governar com

responsabilidade. Fiquei muito feliz, assim como a população brasileira inteira

também ficou, quando vimos o Brasil ser escolhido no sorteio para sediar as

Olimpíadas em 2016. Qual brasileiro não teria ficado? Todos nós ficamos. Será uma

beleza para o Brasil, que ficará em evidência no mundo inteiro. O Rio de Janeiro é a

cidade mais bela do mundo, e isso realmente é uma satisfação e até um orgulho para

nós, brasileiros.

Pois bem, parece-me que gastarão em torno de R$30.000.000.000,00 para

organizar o Rio de Janeiro, a fim de que ele possa ser a sede das Olimpíadas. Tudo

bem, estamos de acordo com isso.

A Copa do Mundo também vai custar uma fortuna para o País. Tudo bem, mas

quais são as prioridades? Poderíamos fazer as Olimpíadas, assim como a Copa do

Mundo, as quais defendemos. Somos favoráveis à realização desses eventos. No

entanto, estou levantando a questão de se governar com responsabilidade. Estamos

cansados de ouvir, como disse o Deputado Doutor Rinaldo, que não há dinheiro para

a saúde. Para a saúde, não há recursos. O Brasil hoje está liberando

US$10.000.000,00 para o FMI. Tudo bem, mas esse recurso vai beneficiar quem?

Qual cidadão brasileiro terá benefício com esse recurso?

Meu caro Deputado Doutor Rinaldo, caro Presidente, Deputado José Henrique,

vimos hoje na imprensa, na televisão, o MST destruindo, no interior de São Paulo, um

laranjal absolutamente produtivo. As máquinas do MST, poderosas, modernas e

caras, que deveriam estar lá para arar a terra, para melhorar a produtividade, para

render benefícios para o povo desse movimento, estão destruindo lavouras

produtivas. Com que dinheiro isso é feito? Com o dinheiro subsidiado pelo governo
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federal, que também possui recursos para bancar essas ONGs que destinam

recursos de forma obscura ao MST.

Sr. Presidente, levantei essas questões para manifestar, mais uma vez, meu

sentimento de pesar pela colocação do Brasil como 75º lugar no “ranking” mundial do

IDH, caindo, de um ano para cá, cinco pontos nessa avaliação. Muito obrigado, Sr.

Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Almir Paraca.

O Deputado Almir Paraca - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

público presente, gostaria de aproveitar esses minutos para fazer um registro. Hoje,

pela manhã, nós, da Bancada do PT, juntamente com o Deputado Carlin Moura, do

PCdoB, tivemos uma reunião com o Vice-Governador, Prof. Anastasia, que hoje está

substituindo o Governador.

Entre outros assuntos, tratamos de um tema de que venho cuidando aqui de forma

obstinada e permanente: o programa Luz para Todos. Realizamos uma reunião,

também com a Bancada do PT, na semana passada. Nesta semana, o Presidente da

Cemig, Dr. Djalma, enviou finalmente um ofício assumindo o compromisso com a

assinatura de um novo contrato, da Cemig com a Eletrobrás, para atender a demanda

final do Luz para Todos em Minas Gerais, da ordem de 70 mil ligações. Há um

contrato em curso de 55 mil ligações, todavia ainda faltam 70 mil. Ele estabeleceu

como prazo, para cumprimento e execução desse último contrato de 70 mil ligações,

com o fim de universalizar finalmente o Luz para Todos em Minas Gerais, ou seja,

para universalizar o acesso à luz elétrica no Estado, o mês de dezembro de 2010.

Nossa solicitação ao Governador foi que avaliasse com muito critério e cuidado, Sr.

Presidente, esse calendário. Entendemos que é razoável, a essa altura, o prazo de

dezembro de 2010, elástico o suficiente para concluir todo o atendimento do Luz para

Todos no Estado, na área coberta pela Cemig.

Mas não é possível voltar a público para anunciar novamente um calendário, entre

muitos que já foram descumpridos, sucessivas vezes, pela Cemig, referente à

retomada do programa Luz para Todos, ao atendimento a determinadas localidades,

ao volume de atendimentos. Há uma série de informações desencontradas.
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Há muitos clientes potenciais da Cemig que estão cadastrados há mais de quatro

anos, e ainda estão aguardando a solução, o atendimento. Essa é nossa solicitação e

queremos torná-la pública. Esperamos que de forma definitiva, criteriosa, com muita

segurança, esse calendário de atendimento seja apresentado, a fim de levarmos a

público essa informação para tranquilizar aqueles que ainda esperam ser atendidos

pelo programa Luz para Todos. Sabemos que esse programa é fundamental para

interiorizar o desenvolvimento. Vastas regiões do nosso Estado, de maneira especial

o Noroeste de Minas, que é minha região, o Norte de Minas, o Jequitinhonha e o Vale

do Mucuri, estão novamente ainda muito pouco assistidos. Programas com esse

caráter universal demoram, retardam, ou seja, chegam por último a essas regiões,

que são as mais empobrecidas do Estado 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.

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 4.756/2009, da

Comissão de Assuntos Municipais, 4.757/2009, da Comissão de Cultura, 4.758 a

4.762/2009, da Comissão de Educação, 4.763 a 4.768/2009, da Comissão de Meio

Ambiente, 4.769 a 4.771/2009, da Comissão de Saúde, 4.772 a 4.776/2009, da

Comissão de Segurança Pública, 4.777 e 4.778/2009, da Comissão de Direitos

Humanos, e 4.779 a 4.781/2009, das Comissões de Direitos Humanos e de

Participação Popular. 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 Turismo - aprovação, na 19ª Reunião Ordinária,
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em 1°/10/2009, do Requerimento nº 4.656/2009, do De putado Ademir Lucas; de

Assuntos Municipais - aprovação, na 27ª Reunião Ordinária, em 30/9/2009, dos

Requerimentos nºs 4.621 a 4.626/2009, do Deputado Arlen Santiago, 4.629/2009, do

Deputado Wander Borges, e 4.639/2009, do Deputado Doutor Viana; do Trabalho -

aprovação, na 20ª Reunião Ordinária, em 30/9/2009, dos Projetos de Lei nºs

3.213/2009, do Deputado Luiz Humberto Carneiro, 3.359/2009, do Deputado Dinis

Pinheiro, 3.550/2009, do Deputado Juarez Távora, 3.566/2009, do Deputado Tiago

Ulisses, 3.625/2009, do Deputado Carlos Gomes, 3.631/2009, do Deputado Walter

Tosta, 3.632 e 3.633/2009, do Deputado Wander Borges, 3.649/2009, do Deputado

Fábio Avelar, 3.650/2009, do Deputado Fahim Sawan, 3.652/2009, do Deputado

Vanderlei Miranda, 3.655/2009, do Deputado Eros Biondini, 3.659/2009, do Deputado

Carlin Moura, 3.671/2009, do Deputado Djalma Diniz, 3.674/2009, do Deputado

Walter Tosta, e 3.675/2009, do Deputado Luiz Humberto Carneiro, e do

Requerimento nº 4.632/2009, da Comissão de Participação Popular; de Política

Agropecuária - aprovação, na 28ª Reunião Ordinária, em 6/10/2009, dos Projetos de

Lei nºs 888/2007, do Deputado Antônio Carlos Arantes, 3.676/2009, do Deputado

Padre João, e 3.687/2009, do Deputado Vanderlei Jangrossi; de Defesa do

Consumidor - aprovação, na 18ª Reunião Ordinária, em 6/10/2009, do Requerimento

nº 4.647/2009, da Comissão de Direitos Humanos; de Administração Pública -

aprovação, na 25ª Reunião Ordinária, em 6/10/2009, dos Requerimentos nºs

4.660/2009, do Deputado Leonardo Moreira, e 4.685, 4.687, 4.689, 4.690, 4.698,

4.699 e 4.703/2009, da Comissão Especial da Execução das Penas no Estado; e de

Saúde - aprovação, na 24ª Reunião Ordinária, em 7/10/2009, dos Requerimentos nºs

4.642/2009, do Deputado Ruy Muniz, 4.664/2009, do Deputado Doutor Viana, e 4.681

e 4.682/2009, do Deputado Doutor Ronaldo; e pelos Deputados Zezé Perrella -

informando sua desfiliação do PSDB e sua filiação ao PDT; Juninho Araújo -

informando sua filiação ao PTB; Inácio Franco - informando que o PSL passa a

integrar o BPS; Padre João - informando sua indicação para Líder do Bloco PT-

PMDB-PCdoB; e Sávio Souza Cruz - informando sua indicação para Líder da Minoria

(Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
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O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Carlos Pimenta, solicitando a

retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 3.778/2009. A Presidência defere o

requerimento, de confomidade com o inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno.

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 Luiz Humberto

Carneiro, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do

seu § 1º, transferi-la ao Deputado Célio Moreira. A Presidência defere o requerimento

e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Célio Moreira.

O Deputado Célio Moreira - Obrigado, Presidente. Cumprimento as Deputadas e os

Deputados, as senhoras e os senhores que nos acompanham das galerias e pela TV

Assembleia. Venho a esta tribuna para abordar duas situações. Aliás, solicitei aparte

ao Deputado Eros Biondini e agora voltarei ao assunto, já que estamos refletindo

sobre a semana em defesa da vida. São duas situações que julgo da maior

importância. A primeira delas é cumprimentar o Deputado Luiz Bassuma pela

coragem, pela demonstração de envergadura ética e moral que o levou a desfiliar-se

de seu partido, o PT, esta sigla poderosa que, há quase uma década, governa este

país. A desfiliação desse baiano de convicção religiosa e espírita representa ato de

grandeza pessoal e moral, tão ausente hoje na classe política, uma resposta à

coação de seu partido, da Comissão Nacional de Ética do PT, que no dia 16 decidiu

suspender por um ano o Deputado. Essa suspensão implicaria a retirada de todos os

projetos de lei de autoria do parlamentar contra a legalização do aborto, em

tramitação na Câmara dos Deputados, e a proibição ao parlamentar de falar

publicamente sobre o assunto. À ameaça, Bassuma respondeu que não deixaria de

defender suas convicções. Ele preferiu seguir em sua obstinada luta contra o aborto e

pela criação de políticas públicas de prevenção da gravidez, com o planejamento

familiar. Bassuma disse ainda que, independentemente da resolução do PT, sairá da

carreira política por questões de foro íntimo. Classificou a decisão do seu partido

como erro histórico.

A base da documentação contra os Deputados é a resolução de 2008 que defende

a expulsão dos militantes “que não acatarem e não respeitarem as resoluções

partidárias relativas aos direitos e à autonomia das mulheres”. E Lula, bem sabemos,
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é defensor do aborto.

No entanto, como argumentou o próprio Deputado, a Constituição diz que ninguém

será privado de direitos por defender questões filosóficas, religiosas ou políticas. Mas,

acima da Constituição, podemos concluir agora, prevalece o poder partidário e sua

ideologia inspirada no egocentrismo, no egoísmo, que defende a matança no ventre.

Confesso, senhoras e senhores, que a atitude do PT de alijar um de seus mais

importantes filiados mais que me surpreende, amedronta-me. Punir quem defende a

vida e aplicar corretivos a quem é a favor do direito de nascer é algo inteiramente

inconcebível, inaceitável. Triste ver quão pouco representa a vida humana quando

está em questão uma defesa ideológica, o pragmatismo extremado, posições

totalitárias que vêm caracterizando nossa América Latina. A posição favorável ao

aborto, não se iludam, se alicerça mesmo é no fator econômico.

Quero que saiba, Deputado Luiz Bassuma, que seu exemplo só veio fortificar ainda

mais a convicção de tantos que, como eu, como o Deputado Eros Biondini e outras

Deputadas e Deputados desta Casa, defendemos a vida, seja em que estágio for.

Saiba, Sr. Deputado, que lutaremos contra essa ditadura ideológica, contra essa

posição sanguinária, sanguinolenta, desumana, alimentada por argumentos como

liberdade de opção e saúde da mulher. Precisamos é de lutar por políticas que

atendam totalmente as mulheres.

É incoerente, no entanto, essa preocupação em resguardar a liberdade da mulher e

privar da liberdade de pensar um homem que tem dedicado sua existência a defender

o sangue de quem foi gerado, de estancar o sangue de inocentes.

Parabéns, Deputado Luiz Bassuma. Sua atitude fortalece a todos nós, políticos. Se

não vai impedir que um dia este país caia na desgraça de descriminalizar o aborto,

vai pelo menos ajudar a adiar essa fatalidade.

Outra questão que volto a abordar é relativa à situação dos pensionistas e

aposentados que ganham acima do salário mínimo, aos quais o governo vem

desavergonhadamente enrolando, empurrando com a barriga, sob o domínio de sua

tropa de choque no Congresso. Não sou contra, pelo contrário, sou favorável.

Tivemos o Pan, teremos a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos. Basta, senhoras e

senhores, observar que, quando há boa vontade para resolver os problemas,
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acontece. Serão aplicados aproximadamente 26 bilhões nos Jogos Olímpicos. Vimos

o nosso Presidente Lula chorar, abrir a boca, mas não vimos nenhum Ministro, não

vimos o Lula nenhuma vez derramar uma lágrima por aqueles que ajudaram a

enriquecer, por aqueles que lutaram para a riqueza do Brasil, por aqueles que se

aposentaram com dez salários mínimos e hoje ganham quatro, quatro salários e

meio. É uma covardia o que fazem com os aposentados. Não lhes deram o direito de

escolha, foi cobrado no contracheque deles, eles foram obrigados a contribuir. Isso

não é favor, é direito dos aposentados. Mas retiraram esse dinheiro suado que hoje

faz falta para o sustento de sua vida e da vida de suas famílias. Aposentado é tido

como uma pessoa que não dá lucro, como uma pessoa em quem não se pode

apostar, incentivar. Ele é deixado de lado. Eles contribuíram; isso não é favor, é

direito deles. Mas lhes foi tomado. A tropa de choque do Palácio está enrolando,

empurrando com a barriga os aposentados, até para votar o veto e os projetos que

beneficiam aposentados e pensionistas.

Foi muito bem-falado pelo Senador Paulo Paim, por ocasião do Dia do Idoso, que

não adiantava nada a Câmara e o Senado realizarem sessões em comemoração à

data - fizeram a maior festa pelo Dia dos Idosos nas duas Casas - se não votarem as

matérias que beneficiam esse segmento da população.

Ainda hoje recebi, em meu gabinete, os aposentados José Ramos Fagundes, Paulo

e Antônio Ferreira Silva, que os colegas bem conhecem. São aqueles senhores que

diariamente ocupam a entrada principal desta Casa com suas faixas à procura de

socorro. Vieram pedir minha interferência em Brasília em apoio aos projetos que lá

tramitam. Já contatamos os Senadores e os Deputados Federais por Minas Gerais e

vamo-nos reunir com os Presidentes da Câmara e do Senado - prometi ajudá-los e o

farei, porque não sou homem de não cumprir o prometido.

Soma-se a esse comprometimento também o fato de me sensibilizar a situação dos

aposentados, que veem futuro sombrio a sua frente. Compõem eles, aposentados e

pensionistas, multidão de senhores e senhoras idosas que só conseguem vislumbrar,

nos dias futuros, a carência absoluta, a dependência dos familiares para se

manterem, a violação da dignidade. O governo parece ter-lhes traçado destino

comum: todos vivendo de um salário mínimo.
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Muito bem argumentou o Sr. Paulo Boss: “Se pelo menos pudéssemos escolher

contribuir ou não com a Previdência; mas não: somos forçados”. O senhor tem razão,

meu caro. Está certo também por irritar-se com as centrais sindicais que se habilitam

a negociar em nome dos aposentados, quando não são representativas das

aspirações da categoria. Tem razão também o Sr. Fagundes quando se diz

aborrecido por ver que sua categoria não está amparada por federações e sindicatos,

como deveria. Mas também acho que as entidades representativas dos aposentados,

na verdade, estão-se desgastando, como prevê o governo.

Não importa saber aonde chegaremos, amigos aposentados, aposentadas e

pensionistas, mas não declinaremos de nosso propósito de marcar presença em

Brasília, de lutar até onde for possível. Se nosso clamor não puder ser ouvido, que se

faça sentir nas urnas, no ano que vem. Já que o voto é facultado às pessoas com

idade acima de 70 anos, estamos convidando e convocando os maiores de 70 anos

para ir às urnas, para votar, para chamar seus filhos e netos para fazê-lo, mostrando

a força dos aposentados e dos pensionistas. Em época de eleição, fala-se em montão

de aumento e de benesses, mas na verdade continuam ignorando aqueles que, como

eu já disse, contribuíram para a riqueza do nosso Brasil e que hoje vivem de sua

aposentadoria. Não é que todos os aposentados sejam velhos, mas muitos precisam

de medicação ou de alimentação balanceada; muitos ainda sustentam a família, com

colégio e faculdade; são pessoas que precisam de condução porque vão e vêm; no

entanto, são deixadas de lado.

Não serão o pré-sal e as Olimpíadas que embotarão nosso raciocínio e nos farão

esquecer do tratamento desrespeitoso recebido pelos aposentados e pensionistas.

Falam que não há dinheiro para aumentar o valor da aposentadoria e igualá-lo à

percentagem do salário mínimo. Há bilhões para a Copa, para a compra de aviões,

submarinos e metralhadoras e para os Jogos Olímpicos, mas não há dinheiro para

defender a vida.

Estamos na Semana de Defesa da Vida, e defesa da vida não é só combater o

aborto, mas também defender os aposentados, lutando pelos seus direitos e

cobrando daqueles que prometeram votar e lutar para que tenham aposentadoria

digna. No entanto, não vemos os Deputados Federais e os Senadores lutando para
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que os projetos sejam colocados em pauta e sejam votados, para que os recursos e a

porcentagem que foi tirada sejam revistos e para que os aposentados tenham salário

digno, aposentadoria digna e pensão digna de direito e de fato. Obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Getúlio Neiva) - Vem à Mesa requerimento do

Deputado Sávio Souza Cruz, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno

para, nos termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado Almir Paraca. A Presidência

defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o

Deputado Almir Paraca.

O Deputado Almir Paraca - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas,

público presente e que nos acompanha pela TV Assembleia. Gostaríamos de iniciar o

pronunciamento trazendo a público, e aproveitando para divulgar e fazer um convite,

um evento importante para toda a região Noroeste de Minas, especialmente para a

Bacia do Rio Urucuia. Há nove anos temos participado ativamente de um trabalho

ininterrupto pelo desenvolvimento sustentável regional e, desde o início, demarcamos

o território da Bacia Hidrográfica do Rio Urucuia, tentando trabalhar com o conceito

de cidadania pelas águas, que vem ganhando corpo.

V. Exa. conhece bem essa região, que depende absolutamente das águas para

exercer sua principal vocação, a agropecuária. Temos assistido a dificuldades no

manejo adequado do solo e das águas e estamos trabalhando na Bacia do Urucuia

para compor esse esforço maior pela revitalização da Bacia do São Francisco.

Lembro Guimarães Rosa, que fala que o pica-pau voa duvidando do ar, nesse

movimento de sobe e desce. Assim também é o nosso trabalho pelo desenvolvimento

sustentável regional, que vem oscilando ao longo desses nove anos, conforme as

mudanças de Prefeitos e a compreensão de que é preciso valorizar o regional para

além das fronteiras do Município, para atender aquelas demandas que não são

passíveis de serem resolvidas localmente.

Apesar dos altos e baixos desse movimento sazonal, temos evoluído e já podemos

listar uma série de conquistas e vitórias na Bacia do Urucuia, que vêm com esse

carimbo da sustentabilidade, com essa marca do desenvolvimento sustentável

regional. Podemos citar o nascimento de diversas novas institucionalidades para dar

conta desse caráter regional: várias cooperativas de agricultores familiares e de
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artesãos; agências de desenvolvimento e a Agência de Desenvolvimento Sustentável

e Integrado do Vale da Bacia do Rio Urucuia; o Consórcio Intermunicipal da Bacia do

Rio Urucuia, dos Prefeitos. Agora, temos um instrumento formal e oficial para dar

conta dessa nova situação, que é trabalhar as questões regionais de forma integrada.

Temos organizações as mais diversas que nasceram nesse esforço de organização

setorial, de organização produtiva, para promover o desenvolvimento sustentável.

Há dois anos, iniciamos trabalho mirando no centenário do nascimento de

Guimarães Rosa. No ano passado, tivemos o I Encontro de Parceiros do Vale do

Urucuia e, neste fim de semana, de 9 a 12 de outubro, teremos novamente esse

encontro - o II Encontro de Parceiros do Vale do Urucuia. É a dimensão cultural

sendo trabalhada para fortalecer a identidade e a noção de pertencimento ao território

do Vale do Urucuia, propiciando atuação de fato conjunta, articulada e integrada em

toda essa região.

O evento, Sr. Presidente, chama-se “Sagarana: Feito Rosa para o sertão - cultura,

identidade e sustentabilidade”. Um nome poético, belo, mas que revela grande

necessidade, urgência de se trabalhar a questão cultural, para fortalecer, agregar e

produzir conhecimento e resgatar saberes e fazeres tradicionais que estão se

perdendo e que consideramos fundamentais para auxiliar essa tarefa e promover

desenvolvimento inclusivo, que gere novas e melhores oportunidades para todos na

Bacia do Rio Urucuia. Como disse Guimarães Rosa, sapo não pula por boniteza, mas

por precisão. Apesar da boniteza dessas palavras, de conceitos como

sustentabilidade, identidade cultural, novas institucionalidades e outros conceitos

associados ao desenvolvimento sustentável regional, o que move de fato a mim e a

muitas outras lideranças que estão agregadas em torno desse projeto é a grande

precisão, a urgência, a necessidade de promovermos dinâmicas novas que alterem a

realidade de uma região economicamente deprimida, que vem encontrando muitas

dificuldades para promover-se e bloquear o êxodo rural, que continua constante e

acelerado; para protegermos áreas fundamentais e garantirmos mananciais que

correm na Bacia do Rio Urucuia e, portanto, deságuam no São Francisco.

Entendemos que é preciso utilizar, de maneira muito sábia, a vasta e reconhecida

obra do escritor João Guimarães Rosa, que tem o “Grande Sertão: Veredas”, sua
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obra principal, desenrolando-se no cenário da Bacia do Rio Urucuia de maneira mais

extensiva; a Bacia do Rio Paracatu ao Goiás, nas margens com Minas Gerais, e a

divisa de Minas com Bahia, mas concentrado no Rio Urucuia.

Entendemos que conhecer a obra de João Guimarães Rosa nos ajuda a gostar e a

valorizar a Bacia do Rio Urucuia. Só quem ama, só quem gosta pode cuidar e

proteger. É preciso que as pessoas do Vale do Rio Urucuia - o cidadão comum, o

sertanejo, que está ali, no dia a dia, lidando com muitas dificuldades para retirar renda

da terra e sobreviver dessa renda difícil - encontrem motivação suficiente para

proteger e cuidar das águas do cerrado e das veredas de toda a nossa região.

Temos assistido à ampliação das fronteiras do agronegócio em toda a região e à

devastação crescente.

Temos de um lado o Parque Nacional Grande Sertão Veredas ainda em processo

de regularização, algumas reservas biológicas e parques estaduais já também

assentados na região. Todavia entendemos que isso ainda é muito pouco para dar

conta da especificidade dos Vales do Urucuia e Paracatu e proteger esse bioma

ameaçado, certamente muito mais ameaçado que a Amazônia, que é o cerrado

brasileiro.

Em Sagarana, nesse próximo final de semana, discutiremos o assunto, nos vários

seminários, debates, rodas de conversa, por meio de apresentação de várias

manifestações culturais locais, das folias de reis, da catira, do congado, dos violeiros

da região -, aliás, de alguns violeiros que vêm de longe, de fora, como o Paulo Freire,

que veio de São Paulo e, há mais de 30 anos, foi buscar conhecimento no Vale do

Urucuia e, como ele mesmo diz, conheceu o som do sertão, se apaixonou por ele e é

hoje um grande representante da viola tradicional do Brasil. Então, com todo esse

movimento e esforço, esperamos fortalecer a identidade da nossa região, avançar no

planejamento do desenvolvimento sustentável regional e celebrar as muitas e muitas

conquistas alcançadas até aqui, a fim de que tenhamos segurança e determinação

para prosseguir no caminho do desenvolvimento sustentável.

A programação, Sr. Presidente, começa com a Conferência Regional de Cultural na

sexta-feira, de manhã; e à tarde, haverá o início do Encontro de Parceiros do Vale do

Urucuia, com o lançamento de muitos programas e ações. Antes disso, o
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companheiro Tião Rocha, maior educador popular do Brasil, mineiro, fã do Guimarães

Rosa e que vem realizando um trabalho belíssimo em Curvelo e no Vale do

Jequitinhonha, fará uma apresentação sobre o projeto Cidade Educativa.

Teremos também o lançamento do Centro de Difusão de Tecnologias Sociais.

Trata-se de uma proposta para tornar disponível tecnologias adaptadas às

necessidades do sertão e do cerrado e ajudar os agricultores familiares a produzirem

com qualidade e ganharem em produtividade com agroecologia, melhorando, assim,

a sua renda e condição de vida.

Teremos ainda o lançamento de uma tecnologia social específica, que é o projeto

Produção Agroecológica Integrada e Sustentável - Pais -, que, acima de tudo,

promove o uso racional da água, um bem escasso e que precisa ser muito bem

utilizado.

Haverá ainda o lançamento da marca regional para os produtos do Vale do Urucuia,

que é um trabalho de padronização visual organizado pela Universidade de Brasília.

Teremos o lançamento do Projeto de Apoio à Infovia Municipal e Inclusão Digital do

Município de Arinos, com apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia, projeto

pioneiro que tornará disponível a internet gratuita para todo o Município, o que

significa que cobrirá todo o território de Arinos. Vejam os senhores que estamos

falando sobre internet gratuita no sertão das Minas Gerais.

Teremos ainda o lançamento do projeto do novo modelo socioassistencial da

Escola Caio Martins. Lutamos bastante por esse trabalho há mais de dois anos.

Agora o Dr. Cloves Benevides fará, em primeira mão, a apresentação desse novo

modelo que atualiza, resgata e recupera essa metodologia, que tem muitos méritos,

mas estava defasada quanto ao tempo.

Teremos o lançamento do Diagnóstico Cultural da Bacia do Rio Urucuia, um

projeto-piloto, pioneiro e que pretende ser modelo para se estendido a toda a Bacia

do Rio São Francisco, que começa no Vale do Urucuia. Primeiro é feito um

diagnóstico e depois um edital específico para os 11 Municípios da bacia, estendendo

a todos eles oportunidade e acesso aos programas do Mais Cultura, uma área que

cresceu enormemente durante o governo Lula, representada pelas ações culturais

com essa abordagem e o propósito de promover o desenvolvimento sustentável e a
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interiorização do desenvolvimento.

Teremos ainda o lançamento do Projeto Barraginhas com a Codevasf. Esse, sim,

retrata uma ação efetiva de revitalização. Afinal, 13 mil barraginhas serão

implantadas no Vale do Rio Urucuia para fortalecer a revitalização da bacia do São

Francisco. Além disso, Sr. Presidente, teremos os lançamentos dos projetos de apoio

ao fortalecimento institucional do Consórcio Intermunicipal da Bacia do Rio Urucuia e

do cordel “Manelim e Paulo Freire: o mestre edifica um mestre do aprendiz que o

projeta”. Essa é uma história bonita, que revela o Vale do Urucuia sendo expandido

por meio da cultura regional, na pessoa do grande instrumentista Paulo Freire.

Teremos ainda muitas outras atividades, como oficinas, cavalgadas, encontros e

seminários, que ocorrerão neste final de semana em Sagarana, Distrito de Arinos.

Trata-se de uma ação que tem o apoio do nosso mandato desde o primeiro momento

e realização da Prefeitura Municipal de Arinos, da Associação de Apoio à Agricultura

Familiar - Alfa - e de muitos outros parceiros como, por exemplo, a Fundação Banco

do Brasil, o Sebrae e o Ministério do Turismo.

Esperamos que aqueles que cultuam, que gostam e que são admiradores da obra

de Guimarães Rosa possam conhecer o cenário do “Grande sertão: veredas”, indo ao

Vale do Urucuia e participando do 2º Encontro dos Parceiros do Vale do Rio Urucuia,

um encontro em Sagarana, feito Rosa para o sertão, cultura, identidade e

sustentabilidade. Aguardamos todos vocês. Muito obrigado.

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* - Cumprimento o Sr. Presidente, as Sras. Deputadas,

os Srs. Deputados e todos os que nos acompanham nesta Casa do povo mineiro ou

pela televisão.

Inicialmente, tratarei de um assunto que a todos preocupa: segurança pública.

Nesta semana, tive oportunidade de participar de uma reunião na Secretaria de

Defesa Social, com o Secretário Maurício Campos. Na sequência, reunimo-nos com o

Dr. Cássio, Secretário Adjunto, e com o Dr. Genildo, Subsecretário de Administração
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Penitenciária. Na ocasião, fomos acompanhados pelo Dr. Ernani, Juiz de Execuções

Criminais da Comarca de São João del-Rei; pelo Dr. Nivaldo, Prefeito da cidade; pela

Sra. Jânia Costa, Presidente da Câmara, e pelo Vereador João. Tivemos também a

presença do Diretor do presídio da nossa querida São João del-Rei.

Como sou um Deputado que trabalha pela região Campos das Vertentes - lugar

pelo qual temos um carinho enorme -, a situação de calamidade ali vivida é algo que

nos preocupa muito. É curioso que essa calamidade tenha sido fruto de uma ação

positiva do governo, graças à qual hoje temos cerca de 500 presos em São João del-

Rei. Só em um presídio, temos 400 presos atualmente. Eram 388 ontem, mas

prenderam mais uma quadrilha que conseguiram desbaratar, formada por pessoas de

diversas partes do País que estavam promovendo lá os mais diversos furtos. No

entanto, alguém pode até estranhar e dizer: como é que é isso em São João del-Rei?

Na verdade, há pouco mais de um ano, essa cidade não tinha mais do que uns 150

presos, o que é algo próximo da média de presos “per capita” na realidade brasileira.

Ocorre que é uma cidade muito querida e muito hospitaleira; ela é síntese das boas

tradições mineiras da nossa cultura e patrimônio da humanidade. Uma cidade com

valores culturais e paisagísticos fantásticos e com grande patrimônio histórico.

São João del-Rei é um atrativo para turistas do Brasil inteiro. Obviamente, quem

atrai gente boa também atrai gente ruim. De repente, pela ausência de uma ação

policial mais vigorosa, a criminalidade cresceu de maneira assustadora não só nessa

cidade como também em suas proximidades. Santa Cruz de Minas, pequena cidade

ao lado de São João del-Rei, chegou a ser considerada a terceira cidade mais

violenta do Brasil, no início do governo Aécio Neves. Naquela época havia cento e

poucos presos, e a criminalidade crescia. São João del-Rei começou a ter um número

assustador de homicídios por mês. O governo Aécio Neves, com o seu trabalho de

integração das Polícias, criou lá o 48º Batalhão de Polícia Militar - lá não havia nem

sequer companhia independente -, dobrou o número de policiais, melhorou a

estrutura da Polícia Civil, equipou essas corporações, e, com a ação dos policiais

somada a uma ação vigorosa do Judiciário e do Ministério Público local, o crime

deixou de ficar impune. Dessa maneira, as prisões ocorreram. Assim, saltamos de

pouco mais de 100 para 500 presos, com a ação firme da Polícia.
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Embora tenha acontecido o caso dessa quadrilha que chegou, mas, em poucos

dias, foi descoberta pela polícia, que, nesta semana, prendeu todo o mundo, hoje,

graças a Deus, já vivemos em um ambiente de maior segurança. Está melhorando,

mas ainda tem de melhorar mais. Temos de ser firmes, não se pode afrouxar com

quem opta pelo crime. Quem está no crime tem de ser combatido de maneira

vigorosa. Precisamos de políticas públicas que evitem o crime, começando, é claro,

pela educação. Mas onde existe o crime, a sociedade não pode intimidar-se ou

acovardar-se, não pode permitir verdadeiros governos paralelos, como há no Rio de

Janeiro e em outros lugares, onde é o bandido quem manda. Não. Infelizmente, São

João estava caminhando para isso. Havia gente de um bairro que não podia ir a

outro. A coisa estava se complicando, mas, graças a Deus, está mudando.

Como disse no início do meu pronunciamento, com um problema resolvido, criou-se

outro. A cadeia ficou hiperlotada, pois, além dos presos de São João, tem de abrigar

os da Comarca, que tem oito Municípios, incluindo a minha terra, São Tiago, um lugar

pacífico, mas que teve de enviar preso para São João. Apareceu um bendito de um

nortista que cometeu um crime bárbaro num Distrito, numa festa de barraquinha, mas

foi preso na hora. Está em São João del-Rei. Foi uma pessoa do Norte que veio

cometer um crime absurdo num pequeno lugarejo, uma cidade pacífica. A polícia de

São João del-Rei agiu, mas agora tem de ter lugar para colocar essa gente. O Juiz

chegou quase a entrar em desespero, dizendo que não poderia deixar aqueles presos

naquelas condições nem colocá-los na rua. Fui ao Secretário de Estado, e

estabelecemos dois compromissos, que quero anunciar ao povo de São João del-Rei

e, obviamente, ao povo mineiro, para que não haja dúvida de que São João caminha

de maneira firme, como a cidade que todos amamos, com seu patrimônio histórico,

que prezamos, e tem de ser um lugar de gente pacífica, pois o seu povo é ordeiro,

trabalhador.

As duas decisões são: primeiro, em caráter emergencial, a transferência de pelo

menos metade desses presos para outro local. Está sendo concluído um presídio

novo em Ponte Nova, com capacidade para centenas de presos, e uma parte será

para detentos de São João del-Rei, preferencialmente para aqueles cujas famílias

não vivem em São João, a exemplo daquele que citei, que saiu do Norte e cometeu
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um crime em São Tiago. Mas isso não resolve, e precisamos pensar no futuro. Então,

estabeleceu-se que, ainda nesta semana, uma comissão da área de obras e

engenharia da Secretaria de Defesa Social irá a São João del-Rei para elaborar um

projeto com vistas à construção de instalações para o sistema penitenciário da

Comarca, da cidade.

Às vezes, o cidadão gosta mais de ouvir nós, Deputados, falarmos sobre as nossas

ações para melhorar a área de saúde. Há poucos dias, anunciamos que conseguimos

incluir São João del-Rei num projeto de unidades de pronto atendimento que o

governo do Estado está lançando agora em parceria com o governo federal e com os

Municípios. Conseguimos, com o apoio, é claro, do Governador Aécio Neves, que

essa cidade colocasse em funcionamento o pronto-socorro, a unidade de pronto

atendimento que foi construída e está fechada, mas passará a funcionar. Aliás, ela já

está fazendo convênio para adquirir o restante dos equipamentos e logo estará

funcionando, recebendo todo mês um bom volume de recursos para pagar a médicos,

enfermeiras e profissionais das diversas modalidades médicas.

Da mesma maneira, acabamos de ajudar o Prefeito Nivaldo e a Jânia Costa, que

nos procuraram para tentarmos fazer um acordo com os médicos, que dependiam de

autorização do Estado para terem uma jornada de trabalho definida pela Prefeitura

onde trabalham. Apresentei emenda a um projeto de lei do Governador delegando

aos Prefeitos o controle sobre a carga horária dos médicos.

Portanto nós, Deputados, temos a nossa missão na área da saúde. Quando falo de

cadeia, de presídios, alguns pensam que poderíamos estar arrumando outra coisa.

Tive a alegria de, na semana passada, inaugurar em Divinópolis as obras de

ampliação e reforma da Escola São Francisco de Assis. É claro que é muito melhor

inaugurar um pronto-socorro e dar melhor atendimento à população. Mas não

podemos esquecer a segurança pública, o caos que se instalou no nosso país por

ausência de segurança plena para o cidadão de bem. Vale uma ressalva: ontem,

quando me reuni com o Secretário de Defesa, voltei a perguntar se o Fundo

Penitenciário Nacional - fundo constitucional que recebe parte do Orçamento para

que seja repassada aos Estados, de forma a estruturar o sistema penitenciário -

passou a mandar algum dinheiro para Minas Gerais, tendo em vista que no ano
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passado o governo não mandou nenhum centavo. O Secretário me disse: “Deputado,

infelizmente, o governo federal não manda nenhum centavo, não ajuda o governo do

Estado a fazer o enfrentamento da segurança pública”. E é óbvio que o governo

federal tem de ajudar, pois o maior volume de receitas está nas suas mãos. Ele

acaba de autorizar R$32.000.000.000,00 para comprar submarino nuclear. Ora, a

segurança pública é que é a tragédia do dia a dia do brasileiro, que não tem

tranquilidade sequer para sair de casa e muito menos para deixar a sua família em

casa.

É preciso investir em segurança pública, em maior efetivo de policiais, em melhores

condições de trabalho para os policiais civis, militares e bombeiros, e também em

estruturação do sistema penitenciário. A Assembleia discutiu esta semana as penas

alternativas, o que é muito importante, porque não cabem tantos presos nas cadeias.

O Governador Aécio Neves pegou o governo com 5 mil vagas em todo o sistema

penitenciário, e hoje já são mais de 20 mil. E ainda é pouco. Lugar de bandido é na

cadeia.

Temos de evitar a criminalidade, investir em educação, fazer políticas públicas para

gerar emprego e crescimento, mas não podemos assistir passivamente uma pessoa

cometer crime, enveredar-se no tráfico de drogas, roubar, assassinar, e o homem de

bem virar refém de bandidos. Temos de ter coragem e lutar por investimentos para

combater o crime. É por isso que fui defender o povo de São João del-Rei e saí de lá

feliz. Tenho certeza de que resolveremos o problema; teremos mais investimentos

para ampliar a estrutura da cadeia. Não será por falta de espaço que deixaremos de

prender quem estiver cometendo crime. Isso é fundamental, senão o bandido

cometerá ainda mais crimes. Os bandidos podem pensar: “Ah, agora o Juiz está

decretando prisão domiciliar, porque não há espaço”. E nadam de braçada. Isso não

pode acontecer.

Aproveitei a visita para reiterar o apelo à Secretaria para assumir as obras e

terminar a construção da cadeia de Oliveira. O governo passou a primeira parcela do

recurso para a Prefeitura de Oliveira, R$800,00, mas infelizmente a Prefeitura

contratou empresa que faliu e não conseguiu terminar a cadeia. Não entrarei no

mérito disso; o Prefeito obviamente tem de prestar contas do dinheiro público que foi
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para lá, mas não podemos ficar, indefinidamente, com obra inacabada em Oliveira.

Então fiz apelo ao Secretário, que terminará a obra pelo governo do Estado, em

caráter de urgência. Da mesma forma fiz apelo para a ampliação do Presídio

Floramar, em Divinópolis. Acabamos de conseguir hospital para Divinópolis. Acabei

de mencionar a escola que inauguramos na semana passada. Estamos arrumando

dinheiro para reformar e ampliar o poliesportivo da cidade. Tenho de me preocupar

também com a segurança. Há poucos dias, entregamos novas viaturas para a Polícia

Militar e acompanhamos a formatura de mais policiais. Precisamos de espaço onde

colocar aquele que cometeu crime e tem de ser preso. Se é criminoso perigoso, se

mexe com tráfico de drogas, não adianta prisão domiciliar porque ele não vai ficar

quietinho em casa; vai roubar, matar, traficar. É por isso, Presidente, que me sinto

feliz, como Deputado, por representar todos os mineiros, em especial nessas regiões

onde atuamos diretamente, compreendendo que nossa ação deve alcançar todos

estes segmentos: saúde, educação, meio ambiente, geração de emprego e,

obviamente, segurança pública. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - 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 Getúlio Neiva. A Presidência defere

o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado

Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Meu caro Presidente Deputado José Henrique;

Deputado Domingos Sávio, gostaria que permanecesse alguns minutos na mesa para

que eu possa relatar algumas informações. É duro sermos antigos na política. Estou

na política há mais de 30 anos e me lembro de que tanto quanto o Fundo Nacional de

Exaustão Mineral, que criou a CFEM, ajudei também a criar o Fundo Penitenciário e o

Fundo de Segurança. Complementando sua fala, Domingos Sávio, o Fundo

Penitenciário repassou para Minas Gerais, desde 2003, apenas R$65.000.000,00. Só

o presídio de Teófilo Otôni, para 400 presos, custou R$13.000.000,00. O Fundo de

Segurança, de 2003 para cá, passou para o Estado apenas R$50.000.000,00.

Quando lembramos aqui que foram criadas mais de 10 mil novas vagas nos presídios
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e nas penitenciárias de Minas Gerais, vemos que a parcela de contribuição do

governo federal foi ínfima, quase nenhuma ou quase desnecessária em função do

esforço de governo.

Mas minha fala, Presidente, prende-se a outros números. Uma preocupação que

me vem, tanto quanto a que me leva a empenhar-me na defesa dos Municípios, que

tenho exercido aqui exaustivamente, é não entender por que o governo federal, de

forma diferenciada - democracia não pode funcionar assim -, retém valores que, de

direito, são do governo do Estado. A Lei Kandir, em 2004, repassou para Minas

Gerais R$279.000.000,00; em 2006, R$160.000.000,00; em 2007, R$157.000.000,00;

em 2008, R$154.000.000,00; e, em 2009, R$100.000.000,00. Conhecemos muito

bem a balança comercial brasileira; a exportação dos produtos de Minas Gerais ajuda

nessa balança comercial de forma substancial. Não dá para entender por que há essa

redução. Fomos pesquisar para ver o que estava acontecendo, e ocorreu fato

curioso, muito interessante.

De janeiro a abril de 2006, de janeiro a maio de 2007 e em janeiro e fevereiro de

2008, simplesmente o governo federal contingenciou os recursos que são de direito

do Estado de Minas Gerais. Ora, contingenciar recursos federais é uma coisa;

contingenciar recursos compartilhados é outra. Isso não pode continuar acontecendo.

Não se pode fazer cortesia com o chapéu dos outros, como se fez em relação à

isenção do IPI, que agora está acabando devargarzinho com o dinheiro dos

Municípios. Estou vendo os meus Municípios numa situação maluca, a ponto de,

numa solenidade, com a presença de Secretário de Estado, um Prefeito chegar e

dizer que não aguenta mais e que irá renunciar. Não há como continuar governando

com essa retenção de recursos. Ela é muito forte, muito violenta. Não se podia retirar

o IPI. O que se tinha de fazer, Sr. Presidente - tenho dito isso -, era tirar uma alíquota

qualquer de contribuição ou de imposto do qual apenas o governo federal, se quer

fazer a benesse, participasse. É o caso que citamos aqui da Cofins. Se ela for

reduzida de 9% para 3,1%, acaba-se com toda essa confusão. O dinheiro relativo à

segunda parcela de repasse para cobrir o rombo dos Municípios, que está saindo na

próxima semana, não dará para fechar a conta. Mesmo aquele ponto percentual

negociado, que seria distribuído aos Municípios ao longo de todo o ano e em que, ao
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final, o governo deu um golpe, passando a soltar apenas uma vez por ano, não será

capaz de recompor as finanças municipais, especialmente nos Municípios mais

pobres de Minas Gerais. Lamentavelmente, represento a área do Estado onde se

localizam os Municípios mais pobres. E vejam a situação caótica, desesperadora em

que se encontram esses Municípios. Então, é preciso que alguém fale, que alguém

diga e que exponha os números. Há outros números, além dos referentes à Lei

Kandir. Vejam a maneira estranha como acontecem esses contigenciamentos. Da

CID participam Estados, Municípios e o governo federal, mas a parte que cabe aos

Municípios é repassada ao Estado, que, depois, repassa aos Municípios. Se o

governo federal não repassa aos Estados, não há o repasse para os Municípios.

Vejam os números dos repasses da CID: em 2004, R$89.000.000,00; em 2005,

R$145.000.000,00; em 2006, R$142.000.000,00; em 2007, R$152.000.000,00; em

2008, R$138.000.000,00. Havia um crescimento do consumo de combustível sobre o

qual a CID incide, mas neste ano tivemos R$46.000.000,00. De uma média de

R$150.000.000,00, chegamos a apenas R$46.000.000,00, no exercício de 2009. Isso

nos deixa preocupados, transtornados.

Começaremos a apreciar semana que vem o Orçamento do Estado. Apesar de toda

a desgraça que se abateu sobre a exportação mineira e sobre o repasse de recursos,

o governo de Minas Gerais diz, de forma clara, que mantém os investimentos na

ordem de R$9.000.000.000,00. Temos de ser artistas. O Governador tem, realmente,

de ser artista para fazer isso, porque há a queda da receita própria - o ICMS -, das

receitas municipais e do repasse federal. A economia começa a recuperar-se

devagarzinho, mas ainda não atingiu a posição pré-crise. Estamos nos preocupando

com o final do ano, quando Prefeitos inadimplentes não poderão sequer receber as

verbas orçamentárias, as relativas às emendas dos parlamentares. Então,

externamos essa preocupação, Sr. Presidente, para fazer um apelo à equipe

econômica do governo federal com o objetivo de que aja com alguma razoabilidade

na sua ação.

Se o governo quer equilibrar suas finanças, que o faça, mas que não fira os entes

federados. Temos uma Constituição para cumprir, e ela está sendo não apenas

descumprida, mas enxovalhada. Nunca antes, neste país, descumpriu-se tanto a
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Constituição. Nunca. Isso é ruim. O meu partido apoia o Presidente Lula, mas não

nos podemos calar, pois a nossa base, o Município em que vivemos, o lugar em que

trabalhamos está sofrendo porque não são feitos os repasses legais; porque a

Constituição está sendo pisoteada - estamos desrespeitando a Constituição Brasileira

de forma flagrante. Por isso, Sr. Presidente, faço este pronunciamento hoje,

colocando números. Faço um apelo sincero. Talvez o Presidente Lula não saiba

como a equipe econômica está conseguindo manter o equilíbrio das contas federais;

talvez ele não saiba o sacrifício que está impondo aos Estados e, principalmente, aos

Municípios. O Lula está bem-intencionado, mas será que ele sabe? No passado, na

questão do mensalão, ele disse que não sabia de nada, mas será que, nessa parte,

ele também não sabe de nada? Pode ser que ele não saiba de mensalão, de

operador de mensalão, de quem roubou e de quem não roubou, tudo bem, mas será

que não sabe que as finanças federais estão matando as estruturas municipais,

liquidando com elas, humilhando os Prefeitos brasileiros, fazendo com que fiquem

não apenas pedindo esmolas, mas também se subjugando de forma humilhante? Sr.

Presidente, este é o meu pronunciamento. Neste final, quero agradecer, de forma

bastante sincera, o Judiciário de Minas Gerais. Acabo de ser notificado que fui

indicado para receber a Comenda Desembargador Hélio Costa, a maior do Judiciário

Mineiro. Como advogado que sou, é uma honra receber uma comenda desse porte.

Agradeço, sobretudo, às pessoas que, na minha comarca, me indicaram e votaram

em meu nome, aos Juízes, aos Promotores, ao Presidente da OAB, ao Presidente da

Câmara, aos representantes da Prefeitura, que colocaram nosso nome para receber

tal honraria. São essas as minhas mensagens. Sr. Presidente, muito obrigado por ter-

me autorizado a fazer este pronunciamento no final desta sessão.

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. 274 do Regimento Interno, encerra a discussão,

em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.679/2009, uma vez que permaneceu em ordem do

dia por quatro 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 8, 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 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 29/9/2009

Às 9h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Delvito Alves, Padre João e Ronaldo Magalhães membros da supracitada

Comissão. Está presente, também, o Deputado Vanderlei Jangrossi. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Delvito Alves,

dispensa 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 3.749, 3.757, 3.762 e 3.770/2009 (Deputado Gilberto Abramo);

3.747, 3.752, 3.758 e 3.764/2009 (Deputado Delvito Alves); 3.748, 3.755, 3.759,

3.765 e 3.769/2009 (Deputado Ronaldo Magalhães); 3.741, 3.744, 3.751 e

3.760/2009 (Deputado Sebastião Costa); 3.746, 3.754, 3.763, 3.767 e 3.768/2009

(Deputado Chico Uejo); 3.743, 3.750, 3.753, 3.761 e 3.771/2009 (Deputado Padre

João); e 3.745, 3.756 e 3.766/2009 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva). Passa-se à 1ª

Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e

votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 3.466/2009 na

forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Sebastião Costa); 3.115/2009 (relator:

Deputado Dalmo Ribeiro Silva); e 3.662/2009 na forma do Substitutivo nº 1 (relator:

Deputado Ronaldo Magalhães, em virtude de redistribuição). Após discussão e

votação, é aprovado o parecer pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.040/2007 (relator: Deputado Delvito



____________________________________________________________________________
567

Alves, em virtude de redistribuição). Os Projetos de Lei nºs 3.490, 3.667 e 3.697/2009

são retirados de pauta, atendendo a requerimento do Deputado Delvito Alves

aprovado pela Comissão. São convertidos em diligência à Secretaria de Estado de

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e ao Departamento de Estradas e

Rodagem - DER-MG - o Projeto de Lei nº 3.557/2009 (relator: Deputado Delvito

Alves); ao autor, ao Prefeito Municipal de Itaguara e à Secretaria de Estado de

Planejamento e Gestão o Projeto de Lei nº 3.730/2009; e ao Prefeito Municipal de

Pitangui e à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão o Projeto de Lei nº

3.736/2009 (relator: Deputado Padre João, o primeiro em virtude de redistribuição). O

parecer sobre o Projeto de Lei nº 3.639/2009, no 1º turno, deixa de ser apreciado em

virtude de prorrogação de prazo regimental solicitado pelo relator, Deputado Delvito

Alves. 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

2.736/2008, 3.723, 3.724, 3.719, 3.721, 3.735 e 3.748/2009, este com a Emenda nº 1

(relator: Deputado Ronaldo Magalhães, os três primeiros em virtude de

redistribuição); 3.530, 3.686/2009, este na forma do Substitutivo nº 1, e 3.729/2009

(relator: Deputado Delvito Alves, os dois últimos em virtude de redistribuição); 3.731,

3.733, 3.738 e 3.739 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva, os dois últimos em

virtude de redistribuição); e 3.743/2009 (relator: Deputado Padre João). Os Projetos

de Lei nºs 3.744, 3.746 e 3.749/2009 são retirados de pauta por determinação do

Presidente por não cumprirem pressupostos regimentais. Passa-se à 3ª Fase da 2ª

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

Comissão. Registra-se, neste momento, a presença do Deputado Sebastião Costa.

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 3.722, 3.727,

3.728 e 3.732/2009 e ao DER-MG os Projetos de Lei nºs 3.685, 3.692, 3.720 e

3.747/2009. Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva em que solicita seja encaminhado pedido de providência ao Presidente

do Tribunal Regional Federal da 1ª Região com vistas à instalação de mais uma vara
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federal no Município de Pouso Alegre. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves - Padre João - Ronaldo Magalhães -

Sebastião Costa.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.620/2009

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe visa dar a

denominação de Escola Estadual Pedro Inácio Nogueira, de ensino fundamental e

médio, à Escola Estadual de São Gonçalo, situada no Município de Espera Feliz.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do

Substitutivo nº 1, que apresentou, cabe agora a esta Comissão deliberar

conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 103, I, “b”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.620/2009 tem por finalidade dar a denominação de Escola

Estadual Pedro Inácio Nogueira, de ensino fundamental e médio, à Escola Estadual

de São Gonçalo, situada no povoado de São Gonçalo, Município de Espera Feliz.

A apresentação do projeto decorre de pedido formulado pelo colegiado da referida

escola estadual, o qual, em reunião realizada em 8/4/2009, aprovou por unanimidade

a proposta de denominação consubstanciada no projeto de lei em análise.

Pedro Inácio Nogueira era homem simples, trabalhador, solidário e justo, sempre

preocupado com o bem-estar da comunidade de São Gonçalo. Por considerar a

educação a única forma de evolução das pessoas, doou o terreno para construir a

unidade de ensino do povoado, contribuindo para atender à demanda da região.
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Em reconhecimento ao seu empenho pela melhoria da qualidade de vida daquela

comunidade, é justo lhe seja prestada homenagem duradoura pelo empréstimo de

seu nome para denominar o referido bem público.

Por fim, cabe ressaltar que o Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de

Constituição e Justiça, tem como finalidade adequar o texto do projeto à técnica

legislativa.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.620/2009,

em turno único, na forma do Substitutivo nº1, apresentado pela Comissão de

Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 8 de outubro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.955/2008

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Itanhandu o imóvel que

especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18/12/2008 e encaminhada

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 estabelecem os arts. 102, III, “a”, e

188, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.955/2008 pretende conferir a necessária autorização

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

terreno com área de 50,2150ha, situado no local denominado Curral Falso, no mesmo

Município, e registrado sob o nº 3.210, a fls. 241 do Livro 3-C, no Cartório de Registro

de Imóveis da Comarca de Itanhandu.

O art. 18 da Constituição mineira exige a autorização legislativa para a alienação de

imóveis públicos. No plano infraconstitucional, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de
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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.

Esta exigência está atendida com a finalidade expressa no parágrafo único do art.

1º do projeto, pois o imóvel será destinado ao funcionamento da Escola de Tempo

Integral do Município, o que contribuirá para a melhoria da rede física da área de

educação, em atendimento à demanda escolar da comunidade.

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

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

registro da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 2.955/2008.

Sala das Comissões, 7 de outubro de 2009.

Chico Uejo, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Fábio

Avelar.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.680/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 3.680/2009 altera a Lei nº

14.313, de 19/6/2002, que isenta beneficiários de terras rurais do pagamento de

emolumentos, na forma que especifica.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 3/9/2009, a proposição foi encaminhada às

Comissões de Constituição e Justiça, de Política Agropecuária e Agroindustrial e de

Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Compete agora a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno, emitir parecer sobre a juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da matéria.

Fundamentação

A proposição sob análise modifica a Lei nº 14.313, de 19/6/2002, com o fito de

isentar os beneficiários de terras rurais obtidas por meio de programa de reforma
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agrária ou de assentamento por órgão ou entidade da União ou do Estado, inclusive

por concessão, dos seguintes pagamentos:

a) dos emolumentos a que se refere o art. 13 da Lei nº 11.020, de 8/1/93, ou de

quaisquer outros valores ou acréscimos cobrados a título de serviços de medição,

demarcação, elaboração de planta e memorial descritivo de imóveis rurais;

b) 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, e da respectiva Taxa

de Fiscalização Judiciária;

c) da Taxa Judiciária e das custas judiciais devidas nas ações em que as terras em

questão integrem a causa de pedir, inclusive do pagamento de valores cobrados nos

autos a título de prestação dos serviços de medição, demarcação, elaboração de

planta e memorial descritivo de imóveis rurais.

Primeiramente, cabe-nos esclarecer que esta Comissão, em sua esfera de

competência, aprecia a proposição exclusivamente sob o aspecto jurídico-

constitucional, cabendo a avaliação da conveniência e da oportunidade da matéria às

comissões de mérito, em obediência ao Regimento Interno.

Nos lindes de sua competência, esta Comissão constatou que o projeto em apreço

não apresenta vício de inconstitucionalidade de natureza formal.

O Estado membro é competente para tratar do tributo a que se refere a lei que se

pretende modificar. O art. 236, § 2º, da Constituição Federal determina que lei federal

estabelecerá as normas gerais para a fixação dos emolumentos relativos aos atos

praticados pelos serviços notariais e de registro. Tal parágrafo foi regulamentado pela

Lei nº 10.169, de 2000, cujo art. 1º dispõe que os Estados e o Distrito Federal fixarão

o valor dos emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de

registro. Verifica-se, pois, que o Estado de Minas Gerais possui competência para

legislar sobre emolumentos e, por conseguinte, sobre a sua isenção.

Quanto à isenção de taxa judiciária e custas judiciais, nota-se que o projeto trata de

matéria tributária, tendo o Supremo Tribunal Federal considerado que custas e

emolumentos são tributos, classificando-se como taxa.
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Por sua vez, taxa é um tributo que tem como suporte fático a prestação de serviço

público ou a prática de atos de poder de polícia, ambos específicos e divisíveis, pelo

ente político competente para realizá-los. Como tributo, a taxa está sujeita aos

princípios fundamentais de contenção ao poder de tributar, como o da legalidade da

tributação. Este princípio exige lei em sentido formal (instrumento normativo

proveniente do Poder Legislativo) e material (norma jurídica geral e impessoal,

abstrata e obrigatória) para a instituição, alteração e extinção de tributos.

Vê-se, portanto, que é do ente federado a competência para instituir as medidas

pretendidas no projeto em questão, pois cabe àquele exercer o poder de polícia sobre

a atividade do particular ou prestar o serviço público ou disponibilizá-lo para o

contribuinte, ainda que este não o utilize efetivamente. Cabe, então, ao Estado

membro dispor sobre a matéria, em razão de ser ele o prestador de tais serviços

públicos, direta ou indiretamente, o que está sendo feito por meio de lei em sentido

material e formal. Dessa forma, a proposição em tela atende às determinações

constitucionais relativas à questão.

Por fim, sobre o tema, destacamos o seguinte aresto do Supremo Tribunal Federal:

“Ementa: constitucional. Tributário. Custas e emolumentos. Lei estadual que concede

isenção: constitucionalidade. Lei 12.461, de 7.4.97, do Estado de Minas Gerais. I.-

Custas e emolumentos são espécies tributárias, classificando-se como taxas.

Precedentes do STF. II.- À União, ao Estado-membro e ao Distrito Federal é

conferida competência para legislar concorrentemente sobre custas dos serviços

forenses, restringindo-se a competência da União, no âmbito dessa legislação

concorrente, ao estabelecimento de normas gerais, certo que, inexistindo tais normas

gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas

peculiaridades (C.F., art. 24, IV, §§ 1º e 3º). III.- Constitucionalidade da Lei 12.461/97,

do Estado de Minas Gerais, que isenta entidades beneficentes de assistência social

do pagamento de emolumentos. IV.- Ação direta de inconstitucionalidade julgada

improcedente. (ADI 1624/MG- relator: Carlos Velloso- julgamento: 8/5/2003)”.

Verifica-se, assim, que há compatibilidade entre o ordenamento constitucional e a

proposição em análise, devendo, portanto, ser a matéria objeto de apreciação e

deliberação pelo Poder Legislativo.



____________________________________________________________________________
573

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.680/2009.

Sala das Comissões, 7 de outubro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Chico Uejo - Ronaldo

Magalhães - Fábio Avelar.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 10 DE OUTUBRO DE 2009

ESSENCIALIDADES DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO - 2010

ESSENCIALIDADES DO PROJETO DE LEI Nº 3.809/2009

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO PARA O EXERCÍCIO DE 2010

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no exercício de sua

competência prevista no art. 61, inciso I, da Constituição do Estado, e observado o

disposto no art. 207 do Regimento Interno, apresenta as essencialidades do projeto

de lei relativo à proposta orçamentária do Estado para o exercício de 2010,

encaminhado por meio da Mensagem nº 410/2009, publicada em 2/10/2009.

*Notas: 1) Extraído do Volume I anexo ao Projeto de Lei nº 3.809/2010.

2) A íntegra dos Volumes I a V encontra-se disponível no site da Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais - www.almg.gov.br.

3) Valores das tabelas expressos em R$1,00.

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO - ORÇAMENTO FISCAL

* - A tabela contendo o Demonstrativo Consolidado do Orçamento Fiscal foi

publicada no “Diário do Legislativo” de 10.10.2009.

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

(Art. 2º, inciso IV da Lei Complementar nº 101/2000 e Portaria nº 575/2007)

* - A tabela contendo a Receita Corrente Líquida foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 10.10.2009.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E ENTIDADES SEGUNDO OS

GRUPOS DE DESPESA (ORÇAMENTO FISCAL)

* - A tabela contendo o demonstrativo da despesa por órgãos e entidades segundo

os grupos de despesa foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.10.2009.

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E NO

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO À CONTA DE RECURSOS ORDINÁRIOS E DOS

VINCULADOS AO FUNDO DE EDUCAÇÃO

(Art. 212 da Constituição Federal, Art. 201 da Constituição do Estado e Art. 8º, Inciso

III da Lei nº 18.313/2009)

* - A tabela contendo o demonstrativo da aplicação de recursos na manutenção e



____________________________________________________________________________
575

no desenvolvimento do ensino à conta de recursos ordinários e dos vinculados ao

fundo de educação foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.10.2009.

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS NAS AÇÕES E SERVIÇOS

PÚBLICOS DE SAÚDE

(Emenda 29 de 13/09/2000 à Constituição Federal e Art. 8º, Inciso V da Lei nº

18.313/2009 - LDO)

* - A tabela contendo o demonstrativo da aplicação de recursos nas ações e

serviços públicos de saúde foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.10.2009.

DEMONSTRATIVO DA PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DE PESSOAL NA RECEITA

CORRENTE LÍQUIDA

(Art. 169 da Constituição Federal, Lei Complementar  Federal nº 101/2000 e Art. 8º

Inciso IX da Lei nº 18.313/2009 - LDO)

* - A tabela contendo o demonstrativo da participação percentual de pessoal na

receita corrente líquida disciplinado pela Lei nº 101/2000 e Instrução nº 5/2001 -

TCMG - foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.10.2009.

DEMONSTRATIVO DA PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DE PESSOAL NA RECEITA

CORRENTE LÍQUIDA

(Art. 169 da Constituição Federal, Lei Complementar Federal nº 101/2000 e Art. 8°

inciso IX da Lei nº 18.313/2009 - LDO)

* - A tabela contendo o demonstrativo da participação percentual de pessoal na

receita corrente líquida disciplinado pela Lei nº 101/2000 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 10.10.2009.

INVESTIMENTOS POR EMPRESA SEGUNDO FONTES DE RECURSO

* - A tabela contendo os investimentos por empresa segundo fontes de recurso foi

publicada no “Diário do Legislativo” de 10.10.2009.

INVESTIMENTOS POR EMPRESA SEGUNDO O DETALHAMENTO DOS

INVESTIMENTOS

* - A tabela contendo os investimentos por empresa segundo o detalhamento dos

investimentos foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.10.2009.

ESSENCIALIDADES DA REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO
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GOVERNAMENTAL - PPAG 2008-2011

ESSENCIALIDADES DO PROJETO DE LEI Nº 3.808/2009

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL - PPAG 2008-

2011

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no exercício de sua

competência prevista no art. 61, inciso I, da Constituição do Estado, e observado o

disposto no art. 207 do Regimento Interno, apresenta as essencialidades do projeto

de lei relativo à revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental 2008-2011,

encaminhado por meio da Mensagem nº 409/2009, publicada em 2/10/2009.

*Notas: 1) Extraído de forma resumida do Volume I anexo ao Projeto de Lei nº

3.808/2009.

2) A íntegra dos Volumes I e II encontra-se disponível no site da Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais - www.almg.gov.br

3) Valores da tabela expressos em R$1,00.

PROGRAMAS POR ÁREA DE RESULTADOS

* - A tabela contendo os programas por área de resultados para o biênio 2010/2011

foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.10.2009.

Obs: O total de 2010 corresponde à soma dos orçamentos fiscal e de investimento

para o exercício de 2010, incluídas as despesas intra-orçamentárias.

ATA

ATA DA 91ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 8/10/2009

Presidência do Deputado Doutor Viana

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

Correspondência: Ofícios nºs 4 a 8/2009 (encaminhando os Projetos de Lei nºs 3.854

a 3.858/2009, respectivamente), da Comissão de Justiça - 2ª Fase (Grande

Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 3.859 a 3.862/2009 -

Requerimentos nºs 4.782 a 4.791/2009 - Requerimento do Deputado Inácio Franco -

Comunicações: Comunicações da Comissão de Direitos Humanos e dos Deputados

Elmiro Nascimento e Padre João - Registro de presença - Oradores Inscritos:
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Discursos dos Deputados Carlos Gomes, Antônio Júlio, Carlos Pimenta, André

Quintão e Carlin Moura - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições -

Palavras do Sr. Presidente - Designação de Comissões: Comissão Especial para

Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 52/2009 - Leitura de

Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimento do Deputado Inácio

Franco; deferimento - Inexistência de quórum para votação - Questão de ordem -

Requerimento do Deputado Padre João; deferimento; discurso do Deputado Padre

João - Requerimento do Deputado Domingos Sávio; deferimento; discurso do

Deputado Domingos Sávio - Requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz;

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

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

Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

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

Pinheiro - Sargento Rodrigues - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Alencar da

Silveira Jr. - Almir Paraca - André Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Braulio

Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Délio

Malheiros - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor Ronaldo -

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

Getúlio Neiva - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Juarez Távora - Lafayette de Andrada

- Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Neider Moreira -

Padre João - Rômulo Veneroso - Ruy Muniz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio -

Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges.

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 Vanderlei Miranda, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O Deputado Tenente Lúcio, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte correspondência:

OFÍCIO Nº 4/2009

Da Comissão de Justiça, encaminhando o projeto de lei que se segue, resultante do

desmembramento do Projeto de Lei nº 3.481/2009, do Governador do Estado.

OFÍCIO Nº 5/2009

Da Comissão de Justiça, encaminhando o projeto de lei que se segue, resultante do

desmembramento do Projeto de Lei nº 3.481/2009, do Governador do Estado.

OFÍCIO Nº 6/2009

Da Comissão de Justiça, encaminhando o projeto de lei que se segue, resultante do

desmembramento do Projeto de Lei nº 3.481/2009, do Governador do Estado.

OFÍCIO Nº 7/2009

Da Comissão de Justiça, encaminhando o projeto de lei que se segue, resultante do

desmembramento do Projeto de Lei nº 3.481/2009, do Governador do Estado.

OFÍCIO Nº 8/2009

Da Comissão de Justiça, encaminhando o projeto de lei que se segue, resultante do

desmembramento do Projeto de Lei nº 3.481/2009, do Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 3854/2009

Altera as Leis nºs 11.396, de 6 de janeiro de 1994, que cria o Fundo de Fomento e

Desenvolvimento Socioeconômico do Estado de Minas Gerais - Fundese -; 14.869,

de 16 de dezembro de 2003, que cria o Fundo de Parcerias Público-Privadas; 15.686,

de 20 de julho de 2005, que dispõe sobre o Fundo de Assistência ao Turismo - Fastur

-; 15.980, de 13 de janeiro de 2006, que cria o Fundo de Equalização do Estado de

Minas Gerais; e 15.981, de 16 de janeiro de 2006, que cria o Fundo de Incentivo ao

Desenvolvimento – Findes.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os arts. 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º da Lei nº 11.396, de 6 de janeiro de 1994,
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que cria o Fundo de Fomento e Desenvolvimento Socioeconômico do Estado de

Minas Gerais - Fundese -, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º - (...)

I - microempresas e empresas de pequeno porte que, em seu último exercício

fiscal, tenham apresentado receita bruta anual igual ou inferior aos valores fixados,

para as respectivas categorias, nos termos da Lei Complementar Federal nº 123, de

14 de dezembro de 2006; e

II - médias empresas e cooperativas, segundo critérios definidos em regulamento.

Art. 3º - São recursos do Fundo de Fomento e Desenvolvimento Socioeconômico

do Estado de Minas Gerais - Fundese:

I - as dotações consignadas no orçamento do Estado ou decorrentes de créditos

adicionais;

II - os provenientes de operações de crédito interno ou externo de que o Estado

seja mutuário;

III - os retornos, relativos a principal e encargos, de financiamentos concedidos com

recursos do fundo; e

IV - outros recursos.

§ 1º - O Fundo transferirá ao Tesouro Estadual recursos para pagamento de serviço

e amortização de dívidas contraídas pelo Estado em operações de crédito destinadas

ao Fundo, na forma e nas condições definidas em regulamento pelo Poder Executivo.

§ 2º - Serão transferidos mensalmente ao BDMG 4% (quatro por cento) do total dos

recursos resultantes de retornos de financiamentos concedidos pelo Fundese,

incluídos principal e encargos, já deduzida a comissão do agente financeiro, os quais

serão incorporados ao banco na forma de aumento de capital, para aplicação no

Programa Estadual de Crédito Popular, instituído pela Lei nº 12.647, de 21 de outubro

de 1997.

Art. 4º - O Fundese, de duração indeterminada, exercerá a função de

financiamento, nos termos do inciso III do art. 3º da Lei Complementar nº 91, de 2006,

sem prejuízo do disposto nos §§ 1º e 2° do art. 3º,  nas seguintes modalidades:

(...)

Art. 5º - (...)
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XI - o agente financeiro fica autorizado a renegociar prazos e formas de pagamento

de valores vincendos e vencidos, em conformidade com seus atos normativos

aplicáveis, podendo inclusive transigir nas penalidades previstas no inciso X; e

(...)

Art. 6º - O Fundese terá como gestor e agente financeiro o BDMG, que atuará

também como mandatário do Estado, para os fins previstos nesta lei, com as

atribuições previstas no art. 8º e nos incisos I e III do art. 9º da Lei Complementar nº

91, de 2006, além de outras definidas nesta lei e no regulamento.

(...)

Art. 7º - Para efeito do disposto no parágrafo único do art. 16 da Lei Complementar

nº 91, de 2006, cabe à Secretaria de Estado de Fazenda - SEF - a supervisão

financeira do gestor e do agente financeiro do Fundese no que se refere à elaboração

de sua proposta orçamentária e do cronograma financeiro da receita e da despesa.

Art. 8º - (...)

Parágrafo único - As competências e atribuições do grupo coordenador serão

aquelas definidas no regulamento, observadas as normas aplicáveis, especialmente

as do inciso IV do art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 2006.”.

Art. 2º - Os arts. 1º, 3º, 5º, 6º, 7º, 8º, 10, 11 e 12 da Lei nº 14.869, de 16 de

dezembro de 2003, que cria o Fundo de Parcerias Público-Privadas do Estado de

Minas Gerais, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica criado o Fundo de Parcerias Público-Privadas do Estado de Minas

Gerais, entidade contábil destinada a dar sustentação financeira ao Programa

Estadual de Parcerias Público-Privadas, que desempenhará as seguintes funções,

nos termos da Lei Complementar nº 91, de 19 de janeiro de 2006:

I - função programática, destinada à execução das ações e contratos no âmbito do

Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas; e

II - função de garantia, destinada a proporcionar garantias à realização de

operações e projetos de interesse do Estado, no âmbito do Programa Estadual de

Parcerias Público-Privadas.

§ 1º - Deverão ser destacadas no orçamento do Fundo, por meio de programas

específicos, as parcelas destinadas a cada uma das funções descritas nos incisos I e
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II do “caput”.

§ 2º - O prazo de vigência do Fundo é de quarenta anos contados da data de

publicação desta lei.

§ 3º - Ressalvado o disposto nos incisos I, III e V do art. 18, da Lei Complementar

nº 91, de 2006, a extinção do Fundo ficará condicionada à existência de autorização

legislativa específica.

§ 4º - Na hipótese de extinção do Fundo, o saldo apurado será absorvido pelo

Tesouro do Estado, ressalvados os valores destinados ao pagamento das operações

ainda vigentes no exercício fiscal correspondente, assim como os valores destinados

à função garantidora do Fundo, os quais devem ser administrados pelo agente

financeiro relacionado às operações.

Art. 3º - (...)

II - os rendimentos provenientes de depósitos bancários e aplicações financeiras do

Fundo, em que os recursos estejam de posse do depositário do Fundo, nos termos do

art. 17 da Lei Complementar n° 91, de 2006;

(...)

§ 1º - Para o exercício da função de garantia, os recursos financeiros do Fundo que

estejam em poder do agente financeiro, na qualidade de depositário, serão mantidos

em conta vinculada mantida em instituição financeira credenciada pela Secretaria de

Estado de Fazenda - SEF.

§ 2º - O Fundo de Parcerias Público-Privadas transferirá ao Tesouro Estadual

recursos para pagamento integral ou parcial de serviço e amortização de dívidas

contraídas pelo Estado em operações de crédito interna e externa destinadas ao

Fundo, sem prejuízo da execução de seus programas e na forma do regulamento.

Art. 5º - Os recursos e bens patrimoniais associados à função de garantia do Fundo

poderão ser depositados em conta vinculada junto ao agente financeiro ou em

instituição financeira, qualificados como depositários dos recursos do Fundo,

especialmente designados nos termos da legislação vigente.

§ 1º - Poderá ser prevista, no edital e contrato respectivos, a possibilidade de o

parceiro privado designar agente depositário específico para a operação.

§ 2º - Os prazos, condições e procedimentos necessários para a liberação dos
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recursos e bens patrimoniais destinados à concessão de garantia serão definidos no

edital e contrato de parceria público–privada, firmado nos termos da lei.

§ 3º - Na hipótese do parágrafo primeiro, o agente depositário deverá assumir, por

instrumento contratual próprio, a responsabilidade pela liberação dos recursos nele

depositados, observados os critérios do § 2º, devendo o parceiro privado arcar com o

ônus decorrente da atuação daquele.

§ 4º - Para fins da função de que trata este artigo, a contrapartida do beneficiário

será a comprovação da realização dos investimentos necessários, bem como o

cumprimento das obrigações previstas no contrato de parceria público-privada.

§ 5º - Será mantido o superávit financeiro global da parcela pertencente ao Fundo

destinada à função de garantia, apurado ao término de cada exercício fiscal, que

poderá ser utilizada nos exercícios seguintes, observado o disposto no parágrafo

sexto.

§ 6º - A quitação, por qualquer meio, das parcelas devidas ao parceiro privado

resultará na exoneração proporcional do montante destinado à garantia do respectivo

contrato.

§ 7º - A eventual discussão administrativa ou judicial do contrato de parceria

público-privada suspenderá, no que toca à parcela controversa, a execução da

garantia em favor do parceiro privado.

§ 8º - Na hipótese do § 6º, resolvida a discussão, os valores eventualmente devidos

ao parceiro privado deverão ser corrigidos até a data do efetivo pagamento,

observando-se os índices adotados no contrato respectivo.

Art. 6º - Sem prejuízo da função prevista no inciso II do art. 1º, o Fundo de

Parcerias Público-Privadas do Estado de Minas Gerais operará, conforme registro

orçamentário específico, o pagamento dos contratos celebrados no âmbito do

Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas.

§ 1º - As condições e o prazo para o pagamento serão estabelecidos nos contratos

respectivos, firmados nos termos da lei.

§ 2º - Para fins da função de que trata este artigo, a contrapartida do beneficiário

será a comprovação da realização dos investimentos necessários, bem como o

cumprimento das obrigações previstas no contrato de parceria público-privada.
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§ 3º - As despesas associadas à função programática do Fundo poderão ser

alocadas diretamente no orçamento do órgão ou entidade responsável pela operação

ou projeto realizados no âmbito do Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas.

Art. 7º - O órgão gestor do Fundo de Parcerias Público-Privadas do Estado de

Minas Gerais é a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - Sede -, e o

agente financeiro do Fundo é o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. -

BDMG -, com as atribuições estabelecidas na Lei Complementar nº 91, de 2006,

podendo este último vir a ser substituído por outra entidade que exerça função de

garantia.

(...)

§ 2º - As disponibilidades financeiras do Fundo em poder do agente financeiro ou

instituições financeiras qualificadas como depositários de recursos do Fundo serão

mantidos em Fundos Financeiros Exclusivos, regulados pela Comissão de Valores

Mobiliários - CVM.

(...)

Art. 8º - (...)

Parágrafo único - O grupo coordenador do Fundo, além das atribuições previstas na

Lei Complementar nº 91, de 2006, emitirá parecer sobre a viabilidade e a

oportunidade de aprovação dos contratos de parcerias público-privadas, na forma do

Regulamento.

Art. 10 - Considera–se agente executor do Fundo o órgão ou a entidade da

Administração Estadual responsável pela operação ou projeto realizados no âmbito

do Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas.

Parágrafo único - O agente executor, no âmbito da função programática do Fundo,

poderá ser o responsável pela ordenação de despesas necessárias ao

desenvolvimento de suas atribuições e, nessa condição, responderá pela

movimentação dos recursos e pela correspondente prestação de contas, observado o

disposto no § 3° do art. 5º.

Art. 11 - O Poder Executivo regulamentará esta lei.

Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

Art. 3º - Os arts. 1º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8°, 9º, 11, 12, 13 e 17 da Lei nº 15.686, de 20 de
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julho de 2005, que dispõe sobre o Fundo de Assistência ao Turismo - Fastur -,

passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - O Fundo de Assistência ao Turismo - Fastur -, a que se refere o inciso VI

do art. 243 da Constituição do Estado, criado pela Lei nº 11.520, de 13 de julho de

1994, passa a reger- se por esta lei, observado o disposto na Lei Complementar nº

91, de 19 de janeiro de 2006.

Art. 4º - (...)

I - recursos resultantes de retornos de financiamentos concedidos no âmbito do

programa Fundese/Estrada Real, de que trata o Decreto n° 43.539, de 21 de agosto

de 2003, incluídos principal e encargos e deduzida a comissão do agente financeiro;

II - até 2% (dois por cento) do total dos recursos resultantes de retornos de

financiamentos concedidos no âmbito do Fundese, incluídos principal e encargos e

deduzida a comissão do agente financeiro, até o final do exercício fiscal de 2011,

excetuada a hipótese prevista no inciso I deste artigo;

III - retornos de benefícios fiscais concedidos por meio de lei, com base no

parágrafo único do art. 243 da Constituição do Estado;

IV - receitas provenientes da cobrança de taxas e emolumentos pelo exercício das

responsabilidades do Estado no setor de turismo;

V - retornos do principal e encargos dos financiamentos com recursos deste Fundo;

VI - os recursos provenientes de operações de créditos interno e externo firmadas

pelo Estado e que venham ser destinadas ao Fundo; e

VII - outros recursos previstos na Lei Orçamentária Anual.

§ 1º - Dos recursos definidos no inciso I deste artigo, pelo menos 50% (cinquenta

por cento) serão aplicados no financiamento de empreendimentos localizados em

Municípios que compõem a área da Estrada Real.

§ 2º - O Fastur transferirá ao Tesouro Estadual recursos para pagamento de serviço

de dívida de operação de crédito contraída pelo Estado e destinada ao Fundo, na

forma definida em regulamento.

§ 3º - O superávit financeiro do Fastur, apurado no término de cada exercício fiscal,

será mantido em seu patrimônio, podendo ser utilizado nos exercícios seguintes.

Art. 5º - O Fastur, de duração indeterminada, exercerá a função de financiamento,
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nos termos do inciso III do art. 3º da Lei Complementar nº 91, de 2006, sem prejuízo

do disposto no § 2º da art. 4º desta lei.

Art. 6º - (...)

II - a contrapartida com recursos próprios do beneficiário será de, no mínimo, 20%

(vinte por cento) do investimento global previsto;

III - os financiamentos terão prazo total, incluídos os períodos de carência e de

amortização, de, no máximo, cento e vinte meses, observadas a modalidade do

financiamento e a capacidade de pagamento do projeto;

IV - os encargos serão compostos por índice de preços ou taxa financeira e juros de

até 12% a.a. (doze por cento ao ano), ficando autorizada a sua dispensa ou aplicação

de redutor, nos termos do regulamento; e

V - serão exigidas garantias, nos termos do regulamento.

Parágrafo único - O regulamento do Fundo estabelecerá procedimentos e requisitos

para o recebimento das solicitações de financiamento, para o enquadramento e

aprovação das operações com recursos do Fundo.

Art. 7º - O agente financeiro do Fastur é o Banco de Desenvolvimento de Minas

Gerais S.A. - BDMG -, com as atribuições estabelecidas no art. 8° e no inciso III do

art. 9° da Lei Complementar n° 91, de 2006, além da s seguintes e de outras

estabelecidas nesta lei e no regulamento:

I - analisar os pedidos de financiamento e decidir sobre sua aprovação;

II - contratar as operações aprovadas;

III - liberar os recursos do Fundo, na forma do regulamento, respeitada a

disponibilidade de caixa;

IV - emitir relatórios de acompanhamento dos recursos do Fundo e encaminhá-los

ao órgão gestor do Fundo; e

V - renegociar prazos e formas de pagamento de valores vincendos e vencidos em

conformidade com seus atos normativos aplicáveis, podendo inclusive transigir das

penalidades previstas.

Art. 8° - As penalidades e os procedimentos a serem  adotados em caso de

inadimplemento em que incorrer beneficiário do Fastur serão definidos em

regulamento.
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Art. 9º - (...)

I - comissão de 3% a.a. (três por cento ao ano), incluída na taxa de juros;

II - tarifa de abertura de crédito equivalente a 1% (um por cento) do valor do

financiamento, descontada da liberação da primeira ou única parcela.

Parágrafo único - Fica o BDMG autorizado a cobrar do beneficiário as despesas

relativas à avaliação de garantias.

(...)

Art. 11 - O órgão gestor do Fastur é a Secretaria de Estado de Turismo - Setur -,

com as atribuições estabelecidas no art. 8º e no inciso I do art. 9º da Lei

Complementar nº 91, de 2006, além de outras definidas no regulamento.

Art. 12 - Para efeito do disposto no parágrafo único do art. 16 da Lei Complementar

nº 91, de 2006, cabe à Secretaria de Estado de Fazenda - SEF - a supervisão

financeira do gestor e do agente financeiro do Fastur, no que se refere à elaboração

de sua proposta orçamentária e do cronograma financeiro da receita e da despesa.

Art. 13 - (...)

VII - Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - Codemir -; e

VIII - Companhia Mineira de Promoções - Prominas.

Parágrafo único - As competências e atribuições do grupo coordenador serão

definidas em regulamento, observadas as normas aplicáveis, especialmente aquelas

definidas no inciso IV do art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 2006.

Art. 17 - (...)

§ 1º - O programa Fundese/Estrada Real, de que trata o Decreto nº 43.539, de

2003, será extinto, ficando seu patrimônio incorporado ao Fastur, incluídos os direitos

creditórios decorrentes dos contratos de financiamento em vigor, assim como suas

obrigações de liberação.

§ 2º - O regulamento definirá a data de revogação do Decreto n° 43.539, de 2003, e

demais normas relativas ao Fundese/Estrada Real, assim como as regras de

transição a serem aplicadas às operações em análise, aprovadas ou contratadas com

seus recursos.”.

Art. 4º - Os arts. 1º, 3º, 4º, 5º, 8º, 9º e 10 da Lei nº 15.980, de 13 de janeiro de 2006,

que cria o Fundo de Equalização do Estado de Minas Gerais, passam a vigorar com a
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seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

§ 1º - O Fundo exercerá a função de financiamento e de garantia, nos termos dos

incisos III e IV do art. 3º, da Lei Complementar nº 91, de 19 de janeiro de 2006.

§ 2º - O prazo para a contratação de operações no âmbito do Fundo é de oito anos

contados da data da publicação desta lei, podendo ser prorrogado por ato próprio do

Poder Executivo, uma única vez, por quatro anos, com base no desempenho do

fundo e na sua disponibilidade financeira.

Art. 3º - (...)

Parágrafo único - A equalização poderá ser total ou parcial, observada a

importância estratégica do empreendimento e a disponibilidade de recursos do

Fundo, conforme estabelecido no regulamento, e os recursos serão liberados à

empresa beneficiária ou ao agente depositário na forma de financiamento

reembolsável.

Art. 4º - (...)

I - equalização o ato de tornar os encargos cobrados no contrato-referência

equivalentes até o limite do menor encargo vigente no País, na data de

enquadramento da operação, a critério do grupo coordenador do Fundo.

(...)

Art. 5º - (...)

III - os provenientes de operação de crédito interna ou externa, destinada ao Fundo,

de que o Estado venha a ser mutuário.

(...)

Art. 8º - (...)

§ 1º - As competências e as atribuições do órgão gestor e do agente financeiro

serão estabelecidas em regulamento, observadas as disposições da Lei

Complementar nº 91, de 2006.

§ 2º - O agente financeiro atuará como mandatário do Estado para a contratação de

operações de financiamento com recursos do Fundo e para efetuar cobranças em

todas as instâncias, bem como depositário de recursos do Fundo.

§ 3º - A remuneração do agente financeiro, a cargo do Fundo, será de:



____________________________________________________________________________
588

I - no mínimo, 1,5% (um vírgula cinco por cento) e, no máximo, 3,5% (três vírgula

cinco por cento) do valor de cada parcela do financiamento, dela descontada no ato

de sua liberação, a título de remuneração por serviços prestados; e

II - até 3% (três por cento) do valor do financiamento do contrato-referência,

aplicável apenas no caso daquele contrato ter sido firmado com o BDMG, a título de

taxa de risco por inadimplência, observados o inciso II do “caput” do art. 3° e o

parágrafo único do art. 3°.

§ 4º - (...)

I - cobrar do beneficiário tarifa de abertura de crédito, no valor de até 1% (um por

cento) do valor do financiamento, assim como as despesas relativas à avaliação de

garantias, observados os seus atos normativos internos;

(...)

Art. 9º - Compete à Secretaria de Estado de Fazenda - SEF - a supervisão

financeira do órgão gestor e do agente financeiro, especialmente no que se refere a:

(...)

Art. 10 - (...)

§ 2º - As competências e as atribuições do grupo coordenador serão definidas em

regulamento, observadas as normas aplicáveis, especialmente as da Lei

Complementar nº 91, de 2006.”

Art. 5º - Os arts. 1º, 2º, 3º, 4º, 7º, 8º, 9º e 11 da Lei nº 15.981, de 16 de janeiro de

2006, que cria o Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento - Findes -, passam a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

§ 2º - O prazo para a contratação de financiamento no âmbito do Fundo será de

onze anos contados da data da vigência desta lei, podendo ser prorrogado por ato do

Poder Executivo, por uma única vez, pelo período máximo de quatro anos, baseado

na avaliação de seu desempenho.

Art. 2º - (...)

IV - empresa comercial ou de serviços, para a realização de investimentos e gastos

relacionados com o fornecimento de insumos ou de prestação de serviços com

empresa instalada ou em processo de instalação no Estado;
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V - empresa de serviço, inclusive concessionária de serviços públicos, para a

execução de projeto de investimento relativo à implantação, expansão, modernização

ou relocalização de empreendimento caracterizado como relevante para a expansão

e modernização da infraestrutura do Estado e de sua rede de serviços; e

(...)

Art. 3º - (...)

§ 2º - O superávit financeiro do Findes, apurado no término de cada exercício fiscal,

será mantido em seu patrimônio, podendo ser transferido para outro fundo, nos

termos do art. 15 da Lei Complementar n° 91, de 200 6.

(...)

Art. 4º - O Findes exercerá a função de financiamento ou de garantia, nos termos

do inciso III ou IV do art. 3º da Lei Complementar nº 91, de 2006, observadas as

disposições específicas estabelecidas em cada programa e sem prejuízo do disposto

no § 1º do art. 3º desta Lei, podendo os seus recursos ser aplicados nas seguintes

modalidades:

(...)

III - substituição de passivo oneroso para empreendimento em fase de recuperação

ou de reativação, condicionada à aprovação de seu plano de recuperação pelo grupo

coordenador do Findes, de que trata o art. 11 desta lei, com a unanimidade de seus

membros.

(...)

Art. 7º - O Findes terá como órgão gestor a Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Econômico - Sede -, com as atribuições definidas no art. 8º e no

inciso I do art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 2006, além de outras definidas em

regulamento.

Art. 8º - O BDMG é o agente financeiro do Findes e o mandatário do Estado para

contratar as operações de financiamento e para efetuar a cobrança dos créditos

concedidos em todas as instâncias, com as atribuições definidas no art. 8º e no inciso

III do art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 2006, além de outras definidas nesta lei e

no regulamento.

§ 1º - O agente financeiro receberá, como remuneração por serviços prestados,
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comissão de, no mínimo, 2% a.a. (dois por cento ao ano) e, no máximo, 4% a.a.

(quatro por cento ao ano), incluída na taxa de juros de que trata a alínea "b" do inciso

II do art. 6º desta lei, ou comissão de, no mínimo, 1,5% (um vírgula cinco por cento)

e, no máximo, 3,5% (três vírgula cinco por cento), descontada de cada parcela

liberada, de acordo com o estabelecido no regulamento dos programas.

§ 2º - Fica o BDMG autorizado a cobrar do beneficiário tarifa de abertura de crédito,

no valor de até 1% (um por cento) do valor do financiamento, bem como as despesas

relativas à avaliação de garantias.

§ 3° - No exercício da função de garantia, poderá o  BDMG figurar como depositário

dos recursos do Findes.

Art. 9º - (...)

(...)

V - debitar ao Fundo as despesas incorridas com auditoria de carteira, necessárias

ao exercício da função de garantia.

§ 1º - Havendo a alienação de bens dados em pagamento, nos termos do inciso IV,

o BDMG poderá debitar, dos valores resultantes das alienações a serem transferidos

ao Fundo, as despesas relativas a procedimentos judiciais, a título de ressarcimento

pelos referidos gastos.

(...)

Art. 11 - (...)

Parágrafo único - As atribuições e competências do grupo coordenador serão

estabelecidas em regulamento, observadas as disposições aplicáveis do inciso IV do

art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 2006.”.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 8 de outubro de 2009.

Aécio Neves, Governador do Estado.

- 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 3.855/2009

Altera a Lei nº 15.975, de 12 de janeiro de 2006, que cria o Fundo Estadual de

Cultura - FEC.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os arts. 2º, 4º, 5º, 7º, 8º e 11 da Lei nº 15.975, de 12 de janeiro de 2006,

que cria o Fundo Estadual de Cultura - FEC -, passam a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 2º - O prazo para a concessão de financiamentos ou liberações de recursos do

FEC será de doze anos, contados da data da publicação desta lei, ficando autorizado

o Poder Executivo, por ato próprio, a prorrogar este prazo, por uma única vez, pelo

período máximo de quatro anos, com base na avaliação de desempenho do Fundo.

Art. 4º - (...)

I - até 4% (quatro por cento) do total dos recursos resultantes de retornos de

financiamentos concedidos pelo Fundo de Fomento e Desenvolvimento

Socioeconômico do Estado de Minas Gerais - Fundese -, incluídos principal e

encargos, já deduzida a comissão do agente financeiro, que serão orçados no Fundo

como recursos diretamente arrecadados;

(...)

Parágrafo único - O superávit financeiro do FEC, apurado ao término de cada

exercício fiscal, será mantido em seu patrimônio, podendo ser utilizado nos exercícios

seguintes, sendo facultada a sua transferência, na forma prevista pelo art. 15 da Lei

Complementar nº 91, de 19 de janeiro de 2006.

Art. 5º - O FEC exercerá as seguintes funções, nos termos dos incisos III e I do art.

3º da Lei Complementar nº 91, de 2006:

I - de financiamento, cujos recursos serão destinados à realização de investimentos

fixos e mistos, inclusive aquisição de equipamentos, relativos a projetos de

comprovada viabilidade técnica, social, cultural, econômica e financeira e para a

elaboração de projetos que visem à criação, produção, preservação e divulgação de

bens e manifestações culturais no Estado; e

II - programática, consistente na liberação de recursos não reembolsáveis para

entidade de direito público ou pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos,

neste último caso, conforme normas previstas em regulamento, para pagamento de

despesas de consultoria ou reembolso de custos de empreendimentos, programas,

projetos ou ações de natureza artística ou cultural, aplicando-se, onde couber, a
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legislação em vigor sobre as licitações públicas.

Art. 7º - O FEC terá como órgão gestor e agente executor a Secretaria de Estado

de Cultura - SEC -, que tem, além das atribuições especificadas no art. 8º, no inciso I

e no § 2º do art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 2006, as seguintes:

(...)

VI - deliberar sobre operações com recursos não reembolsáveis e efetivar a

contratação, quando for o caso;

(...)

§ 1º - Fica a SEC autorizada a constituir, na forma de regulamento, câmaras

setoriais paritárias, integradas por representantes de entidades a ela vinculadas, de

outras entidades públicas ou de entidades da sociedade civil ligadas à cultura, para

participar dos processos de análise e de seleção dos projetos inscritos nos termos

dos editais.

§ 2º - As competências do agente executor, definidas no § 2º do art. 9º da Lei

Complementar n° 91, de 2006, no âmbito do FEC, limi tam-se à função programática

definida no inciso II do art. 5º desta lei.

Art. 8º - O agente financeiro, exclusivamente para a função de financiamento

definida no inciso I do art. 5º, é o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. -

BDMG -, que atuará como mandatário do Estado de Minas Gerais, para a contratação

dos financiamentos e para efetuar a cobrança dos créditos concedidos em todas as

instâncias.

§ 1º - Competem ao agente financeiro as seguintes atribuições, além daquelas

definidas no art. 8º e no inciso III do art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 2006, e em

regulamento:

(...)

III - contratar as operações aprovadas e liberar os recursos correspondentes;

(...)

V - determinar e proceder, quando for o caso, o cancelamento do contrato e a

exigibilidade de dívida ou a devolução de recursos já liberados, observados os

procedimentos definidos em regulamento;

(...)
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§ 2º - O BDMG, na condição de agente financeiro do FEC, fará jus a tarifa de

abertura de crédito, equivalente a 1% (um por cento) do valor do financiamento,

descontada da parcela única ou da primeira parcela a ser liberada, e a comissão de

3% a.a. (três por cento ao ano), incluída na taxa de juros de que trata a alínea “c” do

inciso II do art. 6º desta lei.

Art. 11 - (...)

§ 3º - As atribuições e competências do grupo coordenador são aquelas

estabelecidas no inciso IV do art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 2006, além de

outras definidas em regulamento.”.

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

Sala das Reuniões, 8 de outubro de 2009.

Aécio Neves, Governador do Estado.

- 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 3.856/2009

Altera as Leis nºs 11.397, de 6 de janeiro de 1994, que cria o Fundo para a Infância

e a Adolescência - FIA -; 11.402, de 14 de janeiro de 1994, que cria o Fundo

Penitenciário Estadual e dá outras providências; 11.983, de 14 de novembro de 1995,

que institui o Fundo Estadual de Saúde - FES -; 12.227, de 2 de julho de 1996, que

cria o Fundo Estadual de Assistência Social - Feas -, 13.452, de 12 de janeiro de

2000, que cria o Fundo Estadual de Desenvolvimento de Transportes - Funtrans.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os arts. 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 10 da Lei nº 11.397, de 6 de janeiro de 1994, que

cria o Fundo para a Infância e a Adolescência - FIA -, passam a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 4º - (...)

Parágrafo único - O FIA exercerá as funções programática e de transferência legal,

nos termos dos incisos I e II do art. 3º da Lei Complementar nº 91, de 19 de janeiro de

2006.

Art. 5º - (...)

I - a apresentação de plano de trabalho de acordo com a legislação vigente,
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observadas as diretrizes da política estadual dos direitos da criança e do adolescente;

(...)

Art. 6º - (...)

Parágrafo único - Nos casos de descumprimento do instrumento jurídico adotado

para a transferência dos recursos do FIA, serão devolvidos os valores transferidos

devidamente reajustados, conforme dispuser o regulamento, sem prejuízo das

penalidades cíveis, penais, administrativas e outras previamente ajustadas.

Art. 7º - O FIA terá como gestor e agente executor a Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social - Sedese -, ou outro órgão que vier a lhe suceder e terá as

seguintes atribuições, além das definidas no art. 8º, no inciso I e no § 2º do art. 9º da

Lei Complementar nº 91, de 2006:

I - tomar as devidas providências no que se refere à elaboração da Proposta

Orçamentária Anual do FIA;

II - propor a inclusão de recursos de qualquer fonte no orçamento do fundo, antes

de sua aplicação;

III - elaborar o plano de aplicação dos recursos do fundo, para apreciação do

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e deliberação do grupo

coordenador;

IV - organizar o cronograma financeiro de receita e despesa do fundo e

acompanhar sua execução;

V - acompanhar a aplicação, pelo agente executor, das disponibilidades transitórias

de caixa do Fundo;

VI - tomar as providências necessárias para a liberação dos recursos

correspondentes aos pleitos aprovados no âmbito do FIA;

VII - emitir relatórios específicos, na forma em que forem solicitados pelo grupo

coordenador, Secretaria de Estado de Fazenda, Tribunal de Contas do Estado de

Minas Gerais e Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente; e

VIII - compatibilizar os programas definidos como prioritários pelo grupo

coordenador com as linhas de ações no âmbito de suas competências, observando a

política estadual dos direitos da criança e do adolescente e os critérios gerais de

aplicação de recursos formulados pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e
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do Adolescente.

Art. 8º - O grupo coordenador do FIA será composto pelos seguintes órgãos e

entidades:

I - um representante da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -;

II - um representante da Secretaria de Estado de Fazenda - SEF -;

III - um representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social -

Sedese;

IV - um representante da Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude - Seej -;

V - um representante do Banco Itaú S.A.;

VI - um representante do Banco do Brasil S.A.;

VII - o Presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente;

VIII - um representante da sociedade civil, membro do Conselho Estadual dos

Direitos da Criança e do Adolescente, indicado em plenária do órgão.

§ 1° - Competirá ao grupo coordenador, além das atr ibuições definidas no inciso IV

do art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 2006, decidir sobre a aprovação do plano de

aplicação dos recursos, conforme as diretrizes estabelecidas nos planos de ação do

governo, e acompanhar sua execução, observada a política estadual dos direitos da

criança e do adolescente.

Art. 10 - (...)

Parágrafo único - A Sedese, na qualidade de agente executor e órgão gestor do

FIA, apresentará relatórios financeiros específicos, na forma solicitada pela SEF.”.

Art. 2º - Fica revogado o inciso IV do art. 3º da Lei n° 11.397, de 1994.

Art. 3º - Os arts. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º da Lei nº 11.402, de 14 de janeiro de 1994,

que cria o Fundo Penitenciário Estadual e dá outras providências, passam a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica criado o Fundo Penitenciário Estadual, que exercerá função

programática, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 91, de 19 de

janeiro de 2006, e terá os seguintes objetivos:

I - promover a obtenção de recursos financeiros para o sistema penitenciário

estadual e para as unidades destinadas ao cumprimento de medida socioeducativa

de internação;
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II - administrar os recursos visando a construir, manter, reformar e ampliar unidades

do sistema penitenciário e unidades destinadas ao cumprimento de medida

socioeducativa de internação;

III - promover a qualificação do pessoal penitenciário, visando a proporcionar

tratamento penal adequado aos princípios da execução penal; e

IV - promover a instalação de equipamentos de identificação biométrica, nos termos

da Lei nº 16.302, de 7 de agosto de 2006.

Parágrafo único - A aplicação dos recursos do Fundo Penitenciário Estadual deverá

observar o disposto nas Leis n°s 11.404, de 25 de j aneiro de 1994, e 12.936, de 8 de

julho de 1998.

Art. 2º - (...)

II - as entidades não governamentais legalmente constituídas no Estado, sem fins

lucrativos, comprovadamente de utilidade pública, voltadas para a assistência aos

encarcerados.

Art. 3º - (...)

X - a totalidade das fianças não reclamadas no prazo de até trinta dias após o

trânsito em julgado da sentença absolutória ou da decisão que a declarar sem efeito,

nos termos do art. 337 do Código de Processo Penal.

Art. 4º - O prazo de duração do Fundo Penitenciário Estadual é de trinta anos

contados da data da publicação desta lei.

Art. 5º - O Fundo Penitenciário Estadual terá como gestor e agente executor a

Secretaria de Estado de Defesa Social - Seds.

Parágrafo único - Compete à Seds, como gestora e agente executora do FPE, além

das atribuições definidas no art. 8º e nos incisos I e II do art. 9º da Lei Complementar

nº 91, de 2006:

I - propor a inclusão de recursos de qualquer fonte no orçamento do fundo, antes de

sua aplicação; e

II - celebrar convênio ou contrato em nome do fundo visando à aplicação de seus

recursos.

Art. 6º - São condições para a liberação de recursos do FPE às entidades não

governamentais a que se refere o inciso II do art. 2° desta lei:
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(...)

IV - apresentação pelo beneficiário de projeto aprovado por órgão competente da

SEDS, referente à capacitação do pessoal penitenciário; e

V - apresentação pelo beneficiário de projeto aprovado por órgão competente da

SEDS, referente à instalação de equipamentos nos estabelecimentos penais ou nas

unidades destinadas ao cumprimento de medida socioeducativa de internação.

Art. 7º - O grupo coordenador do Fundo Penitenciário Estadual será integrado pelos

seguintes representantes:

I - três representantes da Seds, como membros natos;

II - um representante da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -,

como membro nato;

III - um representante da Secretaria de Estado de Fazenda - SEF -, como membro

nato;

IV - um representante da Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude - Seej -;

V - um representante do Conselho de Criminologia e Política Criminal;

VI - um representante do Sindicato dos Agentes Penitenciários;

VII - um representante da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais;

VIII - um representante da Defensoria Pública Estadual;

IX - um representante da Ouvidoria–Geral do Estado;

X - um representante da Auditoria–Geral do Estado; e

XI - um representante das entidades não governamentais que figurarem como

beneficiárias do fundo, a ser indicado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social de Minas Gerais - Sedese.

§ 1º - A participação no grupo coordenador constitui serviço público relevante e não

acarreta remuneração.

§ 2º - O quórum de instalação do grupo coordenador é a maioria absoluta de seus

membros, sendo o quórum de deliberação a maioria simples dos votos dos presentes.

§ 3º - Não serão computadas, para fins de cálculo do quórum, as ausências

decorrentes da não indicação, em tempo hábil, de representantes pelos órgãos

integrantes do grupo coordenador.

§ 4º - Os representantes da Seds serão indicados pelo respectivo Secretário, o qual
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designará, dentre eles, aquele que presidirá o grupo coordenador.

§ 5º - Nas deliberações do grupo coordenador, o Presidente terá, além do voto

comum, o voto de qualidade.”

Art. 4º - Os arts. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 10 e 11 da Lei n° 11.983, de 14 de

novembro de 1995, que institui o Fundo Estadual de Saúde - FES -, passam a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica instituído o Fundo Estadual de Saúde - FES -, que exercerá as

funções programática e de transferência legal, nos termos dos incisos I e II do art. 3º

da Lei Complementar nº 91, de 19 de janeiro de 2006, com os seguintes objetivos:

I - planejar, coordenar e controlar as atividades financeiras e de gestão dos

recursos orçamentários, destinados ao financiamento das ações e serviços públicos

de saúde, executados pela Secretaria de Estado de Saúde - SES - e seus órgãos e

entidades vinculadas, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS -;

II - aplicar os recursos do Estado e os provenientes de transferência da União e

Municípios destinados às ações e serviços públicos de saúde;

III - realizar transferências financeiras aos fundos de saúde, conforme instrumentos

jurídicos específicos;

IV - financiar, através de transferência de recursos, consórcios públicos de saúde;

V - financiar despesas de custeio e investimentos das ações e serviços públicos de

saúde executados por instituições públicas federais, estaduais e municipais no

Estado; e

VI - garantir a aplicação financeira das disponibilidades temporárias do FES.

Parágrafo único - A aplicação dos recursos do FES deverá observar o disposto nos

atos normativos no âmbito do SUS e resoluções do Secretário de Estado de Saúde.

Art. 2º - Serão beneficiários dos recursos do FES:

I - órgãos e entidades públicas federais, estaduais ou municipais, responsáveis pela

execução das ações e serviços públicos de saúde no Estado;

II - a SES e seus órgãos e entidades vinculadas;

III - pessoas físicas e entidades privadas, responsáveis pela execução de ações ou

prestação de serviços ao SUS no Estado;

IV - fundos de saúde;
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V – consórcios públicos de saúde; e

VI - pacientes que necessitem de assistência não incluída nos sistemas de

pagamentos do SUS, desde que regulamentados em protocolos clínicos.

Parágrafo único - Fica o Secretário de Estado de Saúde autorizado a regulamentar

o acesso ao SUS, observados os protocolos clínicos.

Art. 3º - São recursos do FES:

I - dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual do Estado e em seus créditos

adicionais;

II - recursos provenientes de fundos de saúde;

III - receitas e devoluções decorrentes de contratos, convênios, acordos e ajustes;

IV - doações, auxílios, contribuições e legados que lhe venham a ser destinados;

V - recursos provenientes de multas decorrentes de condenação civil, cláusula

contratual ou imposição de penalidade administrativa prevista em lei;

VI - recursos provenientes de taxas e preços públicos; e

VII - outros recursos de qualquer origem, destinados a financiar ações e serviços

públicos de saúde.

Art. 4º - O prazo de duração do FES é indeterminado.

Art. 5º - As condições de aplicação do FES, sempre que necessário, serão

regulamentadas em resolução do Secretário de Estado de Saúde e poderão

abranger:

I - para o desempenho da função programática, o Plano Estadual de Saúde,

observados os créditos orçamentários aprovados; e

II - para o desempenho da função de transferência legal, as regras de aplicação,

transferência e controle.

Parágrafo único - Nos casos de descumprimento de cláusula contratual ou de

convênio, de termo de compromisso ou de resolução pelo beneficiário do FES, serão

aplicados multas e juros moratórios, suspensão ou o cancelamento de parcelas a

liberar, devolução dos recursos transferidos, conforme dispuser o instrumento, sem

prejuízo das penalidades cíveis, penais e administrativas aplicáveis.

Art. 6º - O FES terá como gestora, agente executora e agente financeira a SES.

Art. 7º - Competirá à SES, além das atribuições definidas no art. 8º e nos incisos I, II
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e III do art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 2006:

I - normatizar a aplicação dos recursos do FES;

II - regulamentar as transferências e o controle de recursos para financiamento de

ações de saúde; e

III - estabelecer os critérios, condições e requisitos para formalização de convênios

e contratos assistenciais.

Art. 8º - O grupo coordenador do FES será composto pelos seguintes órgãos:

I - SES;

II - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -;

III - Secretaria de Estado de Fazenda - SEF.

§ 1º - Competirão ao grupo coordenador as atribuições definidas no inciso IV do art.

9º da Lei Complementar nº 91, de 2006.

§ 2º - Na composição do grupo coordenador, a SES indicará, no mínimo, dois

integrantes.

Art. 10 - A SES regulamentará a prestação de contas e relatórios circunstanciados

dos recursos aplicados pelo FES.

Art. 11 - Compete ao Conselho Estadual de Saúde o acompanhamento e a

fiscalização da aplicação dos recursos do FES, sem prejuízo do controle exercido

pela Auditoria-Geral do Estado e pelo Tribunal de Contas do Estado.”.

Art. 5º - Os arts. 1º, 2º, 3º, 6º, 7º e 16 da Lei nº 12.227, de 2 de julho de 1996, que

cria o Fundo Estadual de Assistência Social - Feas -, passam a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

Parágrafo único - O Feas exercerá as funções programática e de transferência

legal, nos termos dos incisos I e II do art. 3º da Lei Complementar nº 91, de 19 de

janeiro de 2006.

Art. 2º - (...)

IV - os saldos financeiros remanescentes, devolvidos pelos órgãos públicos

municipais e entidades responsáveis pela execução das ações da Política Estadual

de Assistência Social, provenientes de:

a) não utilização total ou parcial dos recursos recebidos;
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b) rendimentos financeiros; e

c) descumpirmento do Plano de Trabalho de Convênio ou de qualquer outro ajuste

ou obrigação legalmente imposta ou contratada.

(...)

Art. 3º - (...)

X - nas ações relativas à gestão da Política Estadual de Assistência Social; e

XI - nas ações relativas ao aprimoramento de informação, monitoramento e

avaliação do Sistema Estadual de Assistência Social.

Art. 6º - O Feas terá como gestor e agente executor a Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social - Sedese.

Parágrafo único - O gestor do Feas terá as seguintes competências, além das

atribuições definidas no art. 8º e no inciso I do art. 9º da Lei Complementar nº 91, de

2006:

I - tomar as devidas providências no que se refere à elaboração da Proposta

Orçamentária Anual do Feas;

II - propor a inclusão de recursos de qualquer fonte no orçamento do fundo, antes

de sua aplicação;

III - a responsabilidade da ordenação de despesas necessárias ao desenvolvimento

de suas atribuições e, nessas condições, responder pela movimentação dos recursos

do Feas e pela correspondente prestação de contas;

IV - a celebração de convênio ou contrato em nome do gestor do fundo, visando à

realização de financiamentos e outras formas de transferência de recursos do Fundo;

V - a celebração de convênio ou de contrato com instituição pública ou privada,

visando a promover estudos ou desenvolver projetos e atividades vinculados aos

objetivos do Feas, bem como a agilizar a sua operacionalização;

VI - compatibilizar os programas definidos como prioritários pela Sedese com as

linhas de ações no âmbito de suas competências, observando a política estadual da

assistência social e os critérios gerais de aplicação de recursos formulados pelo

Ceas; e

VII - apresentar a proposta orçamentária no Ceas.

Art. 16 - O prazo para contratação de operações no âmbito do Feas é
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indeterminado.”.

Art. 16 - O prazo para contratação de operações no âmbito do Feas é

indeterminado.”.

Art. 6° - Ficam revogados os arts. 7° e 17 da Lei n ° 12.227, de 1996.

Art. 7º - Os arts. 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 8º e 9º da Lei nº 13.452, de 12 de janeiro de 2000,

que cria o Fundo Estadual de Desenvolvimento de Transportes - Funtrans -, passam

a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica criado o Fundo Estadual de Desenvolvimento de Transportes -

Funtrans -, que exercerá função programática, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei

Complementar nº 91, de 19 de janeiro de 2006, e que terá os seguintes objetivos:

I - prover recursos para:

a) serviços, projetos de engenharia, obras de construção e reparação e de outras

ações, visando ao atendimento, à implantação, conservação, manutenção e

restauração das rodovias pavimentadas e não pavimentadas do Estado e das

rodovias federais delegadas;

b) ações e atividades relativas à operacionalização da segurança e do policiamento

das rodovias mineiras e das rodovias federais delegadas;

c) ações voltadas para a educação do trânsito;

d) gestões, serviços, projetos, construções, instalações para operações de

pesagem de cargas, bem como da operacionalização de outros equipamentos

destinados a controle de velocidade de veículos e do monitoramento e contagem de

tráfego, nas rodovias estaduais e nas federais delegadas;

e) ações de fiscalização do transporte coletivo de passageiros, intermunicipal e

metropolitano, bem como ao transporte em geral e a movimentação de cargas

normais e especiais de qualquer natureza; e

f) ações que visem à administração e à operacionalização da arrecadação das

receitas vinculadas ao Fundo;

II - apoiar a execução especial de trabalho da administração pública estadual em

áreas voltadas para o desenvolvimento, manutenção, fiscalização e segurança da

infraestrutura relativa ao transporte rodoviário, da movimentação e monitoramento do

trânsito econômico e seguro de passageiros e de cargas pelas rodovias que cortam o
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Estado de Minas Gerais.

§ 1º - A aplicação dos recursos do Funtrans deverá observar o disposto no Código

de Trânsito Brasileiro e em outras leis federais e estaduais que regulem matéria

tributária.

§ 2º - O Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais – DER-MG - é o

único beneficiário dos recursos do Funtrans.

§ 3º - O agente executor preferencial dos recursos do Funtrans é o DER-MG,

cabendo, a critério do gestor, a definição de outros agentes executores de programas

que objetivem as atividades previstas nos incisos I e II.

Art. 3° - (...)

I - dotações, auxílios e subvenções diversas, consignadas no orçamento fiscal do

Estado;

II - dotações orçamentárias ou transferências da União ao Fundo mediante

convênio;

III - receitas decorrentes de aplicação de multas de trânsito rodoviárias aplicadas

pelo DER-MG, nos termos da legislação aplicável e na forma definida em

regulamento;

IV - recursos provenientes de cobrança de taxas sobre o uso e a ocupação de

faixas de domínio rodoviário, na forma da legislação aplicável;

V - recursos provenientes de programas de concessão de rodovias, de concessão

de transporte coletivo multimodal, intermunicipal e metropolitano de passageiros e de

concessão de administração e exploração de terminais de passageiros;

VI - recursos decorrentes da terceirização de serviços inerentes à operação

rodoviária, inclusive balanças e controladores de velocidade de tráfego; e

VII - os recursos oriundos das taxas previstas nos itens 2 a 6 da Tabela “C” e itens

1 a 2.4.1 da Tabela “N”, anexas à Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, bem

como suas reformulações posteriores.

Art. 4º - São consideradas como condições para a execução dos programas de

trabalho com recursos do Fundo as ações desenvolvidas pelo DER-MG decorrentes

de custeio e investimentos contemplados nos Planos Plurianuais de Investimentos,

nas Leis de Diretrizes Orçamentárias e em Leis Orçamentárias Anuais.
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Art. 5º - O prazo de vigência do Funtrans é de trinta anos contados da data da

publicação desta lei.

Parágrafo único - O Poder Executivo poderá, por meio de decreto, prorrogar o

período de vigência do fundo ou o prazo para a realização de operação de despesa

uma única vez, pelo período máximo de quatro anos.

Art. 6º - O gestor do Funtrans é a Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas - Setop.

Parágrafo único - Competirá ao gestor, além das atribuições definidas no art. 8º e

no inciso I do art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 2006:

I - a assunção de direitos e obrigações em nome do fundo;

II - a elaboração e o encaminhamento às autoridades competentes de minutas de

atos normativos relacionados às operações do Fundo;

III - a emissão de relatórios de acompanhamento das transferências realizadas pelo

fundo, para outros órgãos de fiscalização competentes, na forma em que forem

solicitados;

IV - o ordenamento de despesas do fundo e a responsabilidade pela sua prestação

de contas;

V - a apresentação, ao grupo coordenador, de proposta para elaboração da política

geral de aplicação dos recursos do Fundo; e

VI - a apresentação, ao grupo coordenador, de propostas para a readequação ou a

extinção do Fundo.

Art. 8º - O grupo coordenador do Funtrans será composto pelos seguintes órgãos e

entidades:

I - um representante do gestor, a quem compete presidir o grupo coordenador;

(...)

III - um representante da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag;

IV - (...)

V - um representante da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

da Assembleia Legislativa do Estado.

Parágrafo único - Competirá ao grupo coordenador, além das atribuições definidas

no inciso IV do art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 2006:
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I - a aprovação, por proposta do gestor, da política geral de aplicação dos recursos

do Fundo; e

II - a aprovação, por proposta do gestor, da readequação ou extinção do Fundo.

Art. 9º - Os demonstrativos financeiros do Funtrans obedecerão ao disposto na Lei

Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e às normas específicas do Tribunal de

Contas do Estado.”.

Art. 8º - A Lei nº 13.452, de 12 de janeiro de 2000, que cria o Fundo Estadual de

Desenvolvimento de Transportes - Funtrans -, fica acrescida do seguinte artigo:

“Art. 7º - O gestor poderá celebrar convênio ou contrato com instituição pública ou

privada, visando a promover estudos ou desenvolver ações, projetos e atividades

vinculados aos objetivos do Fundo.

Parágrafo único - Os gastos decorrentes de convênio ou contrato de que trata o

“caput” deste artigo poderão ser custeados, total ou parcialmente, com recursos do

fundo, sem prejuízo das aplicações programadas para o período.”.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 8 de outubro de 2009.

Aécio Neves, Governador do Estado.

- 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 3.857/2009

Altera a Lei nº 14.086, de 6 de dezembro de 2001, que cria o Fundo Estadual de

Defesa de Direitos Difusos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os arts. 1º, 3º, 4º, 6º, 7º e 8º da Lei nº 14.086, de 6 de dezembro de 2001,

que cria o Fundo Estadual de Defesa de Direitos Difusos, passam a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 1º - Fica criado o Fundo Estadual de Defesa de Direitos Difusos - Fundif -, que

exercerá as funções programática e de transferência legal, nos termos dos incisos I e

II do art. 3º da Lei Complementar nº 91, de 19 de janeiro de 2006, e possuirá os

seguintes objetivos:

I - promover a reparação de danos causados ao meio ambiente, a bens e direitos
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de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e a outros bens ou

interesses difusos e coletivos, bem como ao consumidor, em decorrência de infração

à ordem econômica; e

II - aplicar recursos na recuperação de bem, na promoção de evento educativo e

científico e na edição de material informativo especificamente relacionado com a

natureza da infração ou do dano causado, bem como na modernização administrativa

de órgão público responsável pela execução de política de defesa de direitos difusos.

§ 1º - A aplicação dos recursos do Fundif deverá observar o disposto na Lei Federal

nº 9.008, de 21 de março de 1995.

§ 2º - As condições de cada operação do Fundo serão estabelecidas em

regulamento e deverão abranger:

I - para o desempenho de função programática:

a) o valor limite da liberação de recursos; e

b) a aprovação de plano de trabalho de acordo com os critérios gerais

estabelecidos em regulamento;

II - para o desempenho de função de transferência legal:

a) o valor limite da transferência legal; e

b) a comprovação do cumprimento dos requisitos legais referentes à constituição e

regulamentação do órgão ou da entidade candidata a beneficiária.

Art. 3° - São recursos do Fundif:

I - as indenizações decorrentes de condenações por dano causado a bem protegido

pelos direitos difusos e as multas advindas do descumprimento dessas condenações,

conforme previsão regulamentar;

II - as doações, os auxílios, as contribuições e os legados destinados ao Fundo por

pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira;

III - os recursos provenientes de fundo federal de direitos difusos; e

IV - outras receitas que sejam destinadas ao Fundo.

Art. 4º - O Fundif terá como gestor e agente executor a Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social - Sedese -, por meio da Subsecretaria de Direitos Humanos.

Art. 6º - O prazo para contratação de operações no âmbito do Fundif é de vinte

anos contados da data da publicação desta lei.
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Parágrafo único - O Poder Executivo poderá, por meio de decreto, prorrogar o

período de vigência do Fundo ou o prazo para realização de operação de despesa

uma única vez, pelo período máximo de quatro anos.

Art. 7º - O grupo coordenador do Fundif será composto pelos seguintes órgãos e

entidades:

I - um representante da Sedese ou do órgão que vier a lhe suceder;

II - um representante da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -

ou do órgão que vier a lhe suceder;

III - um representante da Secretaria de Estado de Fazenda - SEF - ou do órgão que

vier a lhe suceder;

IV - um representante da Procuradoria–Geral de Justiça;

V - um representante de órgãos municipais de defesa dos direitos difusos com sede

no Estado; e

VI - um representante de entidades civis sem fins lucrativos, com sede e área de

atuação no Estado, que atendam aos requisitos das alíneas “a” e “b” do inciso II do

art. 2º desta lei.

Art. 8º - Competirá ao grupo coordenador as atribuições definidas no inciso IV do

art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 2006.”.

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

Sala das Reuniões, 8 de outubro de 2009.

Aécio Neves, Governador do Estado.

- 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 3.858/2009

Altera a Lei nº 11.830, de 6 de julho de 1995, que cria o Fundo Estadual de

Habitação - FEH.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os arts. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 da Lei nº

11.830, de 6 de julho de 1995, que cria o Fundo Estadual de Habitação - FEH,

passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica criado o Fundo Estadual de Habitação - FEH -, nos termos da Lei
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Complementar nº 91, de 19 de janeiro de 2006.

Art. 2º - O FEH tem por objetivo dar suporte financeiro para a implantação e

execução de programas vinculados a políticas habitacionais de interesse social para

a população de baixa renda e, nos termos dos incisos I e III do art. 3º da Lei

Complementar nº 91, de 2006, exercerá as seguintes funções:

I - programática, destinada à liberação de recursos não reembolsáveis para

municípios, para entidade integrante da administração indireta de Município que

implemente programa habitacional destinado a famílias de baixa renda e para a

execução de programa especial de trabalho da administração pública estadual; e

II - de financiamento, sendo seus recursos destinados à concessão de

financiamentos cujos retornos serão incorporados ao patrimônio do Fundo,

estabelecendo-se, assim, sua natureza rotativa.

Parágrafo único - A concessão de financiamento, de que trata o inciso II, poderá ter

parcela de recursos subsidiados, suportados pelo FEH, decorrentes ou não de

convênios firmados pelo agente financeiro e destinados a complementar a

capacidade de pagamento das famílias beneficiárias, observados os critérios

definidos em cada programa.

Art. 3º - O prazo para a concessão de financiamento e liberação de recursos, no

âmbito do FEH, será de dez anos contados da data de início da vigência desta lei,

podendo ser prorrogado por uma única vez, baseando–se na avaliação de seu

desempenho, por ato do Poder Executivo, pelo período máximo de quatro anos.

Art. 4º - Para os fins do disposto nesta lei, considera-se programa de habitação de

interesse social aquele cujos beneficiários sejam famílias de baixa renda, devendo

seus recursos ser destinados a atender às seguintes modalidades de intervenção:

I - a construção de unidades habitacionais urbana e rural;

II - a aquisição de moradia pronta;

III - a urbanização e recuperação de áreas degradadas;

IV - a aquisição de materiais de construção;

V - a produção de lotes urbanizados para fins habitacionais;

VI - a aquisição de terrenos, desde que vinculada à implantação de projetos

habitacionais de interesse social;
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VII - a realização de reformas de unidades habitacionais de interesse social cujas

condições de higiene e segurança não disponham de um padrão mínimo de

habitabilidade;

VIII - o desenvolvimento de programas habitacionais integrados, que compreendam

a construção de unidades habitacionais, o provimento de infraestrutura, a instalação

de equipamentos de uso coletivo e o apoio ao desenvolvimento comunitário;

IX - a implantação de saneamento básico, infraestrutura e equipamentos urbanos,

complementares aos programas habitacionais de interesse social; e

X - outras formas de provimento e acesso à moradia, mediante modalidades de

financiamento permitidas pela legislação.

Parágrafo único - Na construção de habitação urbana ou rural com recursos do

FEH, será dada preferência à utilização de energia solar na implantação de sistema

de aquecimento.

Art. 5º - São recursos do FEH:

I - dotações consignadas no orçamento do Estado, bem como créditos adicionais;

II - retornos do principal e encargos de financiamentos concedidos pelo Fundo;

III - recursos provenientes de operações de crédito interno e externo firmadas pelo

Estado e destinadas ao Fundo;

IV - recursos alocados por instituições financeiras destinados a programas

habitacionais;

V - recursos alocados por órgãos, fundos e entidades federais, não reembolsáveis,

e destinados a programas habitacionais; e

VI - recursos de outras fontes.

§ 1º - Os recursos do FEH serão aplicados em consonância com as diretrizes e

prioridades estabelecidas na política e no plano estadual de habitação de interesse

social.

§ 2º - No exercício da função programática serão utilizados, exclusivamente,

recursos da fonte prevista no inciso V deste artigo.

§ 3º - O FEH transferirá ao Tesouro Estadual recursos para pagamento integral ou

parcial de serviço e amortização de dívidas contraídas pelo Estado, em operações de

créditos interno e externo, destinadas ao Fundo, na forma e nas condições
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estabelecidas em regulamento.

§ 4º - O superávit financeiro do FEH, apurado no término de cada exercício fiscal,

será mantido em seu patrimônio, ficando facultada a sua transferência aos exercícios

seguintes.

§ 5º - Na hipótese de extinção do Fundo, seu patrimônio, inclusive seus direitos

creditícios, reverterá ao Tesouro do Estado, na forma do regulamento.

Art. 6º - Serão beneficiários do FEH:

I - famílias de baixa renda, com prioridade para aquelas cuja renda mensal seja

igual ou inferior a três salários mínimos;

II - Municípios e entidade integrante da administração indireta de Município,

obedecido ao disposto no inciso I do art. 2º e critérios definidos em cada programa;

III - empresas e cooperativas habitacionais que, após a conclusão da obra, se

obriguem a repassar o financiamento a mutuário final de baixa renda, conforme

definido no inciso I, sob normas e condições estipuladas pelo agente financeiro do

FEH; e

IV - outros, desde que enquadrados nesta lei e nas normas específicas do

respectivo programa.

§ 1º - Excepcionalmente, em programas habitacionais implementados com recursos

do FEH e aprovados pelo Poder Executivo, poderão ser beneficiárias famílias com

renda mensal superior àquela prevista no inciso I do art. 6º, conforme as normas do

respectivo programa.

§ 2º - Em programas habitacionais implementados pelo governo do Estado para

atender servidores da administração pública estadual, o FEH se responsabilizará pela

liberação de recursos não reembolsáveis que complementem o financiamento

necessário à aquisição de moradia para servidores com renda familiar de até cinco

salários mínimos e que não sejam proprietários de imóvel residencial, sob normas e

condições previstas em regulamento específico.

§ 3º - Os servidores civis e militares do Estado de Minas Gerais poderão ser

beneficiários de programas de habitação específicos, desenvolvidos por meio do

FEH, observadas as regras dos respectivos programas.

Art. 7º - Serão requisitos para a concessão de financiamentos e liberação de
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recursos no âmbito do FEH:

I - aproveitamento prioritário de áreas urbanas já dotadas de infraestrutura; e

II - no desempenho das funções programática e de financiamento:

a) constituição, pelo Município, de Conselho Municipal de Habitação, que terá a

atribuição de realizar a pré-seleção das famílias candidatas à obtenção dos

benefícios do FEH, obedecidos os critérios socioeconômicos definidos pelo gestor do

Fundo e normas dos respectivos programas;

b) seleção e aprovação pelo Poder Executivo Municipal da lista final de possíveis

beneficiários indicados pelo Conselho Municipal de Habitação, obedecida a prioridade

e a capacidade de atendimento do respectivo programa; e

c) apresentação de documento hábil, emitido pelo Município ao agente financeiro,

comprovando o cumprimento das exigências previstas na alíneas “a” e “b”;

III - parecer, do agente financeiro, sobre a viabilidade do empreendimento, em seus

aspectos técnico, social, econômico e financeiro;

IV - conclusão favorável de análise do beneficiário, em seus aspectos financeiros,

jurídicos e cadastrais; e

V - outros, definidos no regulamento do Fundo e de seus programas.

§ 1º - Para a concessão de financiamento será observado o comprometimento

máximo de 25% (vinte e cinco por cento) da renda familiar mensal das famílias de

baixa renda definidas no inciso I do art. 6º.

§ 2º - Não serão atendidas pelo Fundo as famílias das quais um dos membros seja

proprietário, promitente comprador ou cessionário de direitos de qualquer outro

imóvel residencial ou mutuário do Sistema Financeiro de Habitação - SFH.

Art. 8º - Os programas a serem mantidos com recursos do FEH observarão as

seguintes condições gerais, além de condições específicas definidas em seus

regulamentos:

I - para o desempenho de função programática:

a) comprovação, pelo agente financeiro, do enquadramento da operação aos

objetivos do fundo e de seus programas;

b) o valor limite da liberação de recursos;

c) apresentação de contrapartida, em recursos financeiros ou bens imóveis urbanos
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ou serviços, desde que vinculados aos respectivos empreendimentos habitacionais

realizados no âmbito dos programas do FEH, conforme as normas específicas

estabelecidas no regulamento e nos termos da Lei Complementar Federal nº 101, de

4 de maio de 2000; e

d) outras definidas em regulamento;

II - para o desempenho de função de financiamento:

a) enquadramento do empreendimento e do beneficiário;

b) a composição do investimento;

c) a exigência de contrapartida do beneficiário de, no mínimo, 10% (dez por cento)

do valor do financiamento, expressa, isolada ou cumulativamente, em recursos

financeiros, materiais ou serviços a serem aportados diretamente pelo beneficiário ou

indiretamente, por meio de instituições parceiras, na execução do respectivo

programa habitacional, a critério do agente financeiro;

d) o prazo total do financiamento;

e) os encargos, na forma de: 1. reajuste do saldo devedor, por índice de preços ou

taxa financeira; 2. juros, limitados a 6% a.a. (seis por cento ao ano), aplicados ao

saldo devedor reajustado; e 3. outros, conforme normas do programa;

f) as garantias exigidas, a critério do agente financeiro e de acordo com normas de

cada programa.

§ 1º - Poderá ser concedido prêmio por adimplemento ao beneficiário que mantiver

regular o pagamento do financiamento, na forma definida em regulamento.

§ 2º - O regulamento do Fundo poderá estabelecer outras condições para a

liberação de recursos e para a concessão de financiamentos, no âmbito do FEH,

observado o disposto nesta lei.

§ 3º - O subsídio de que trata o parágrafo único do art. 2º será concedido uma única

vez a cada beneficiário, cabendo ao agente financeiro manter cadastro que permita

tal controle, observadas as normas dos respectivos programas.

Art. 9º - Nos casos de descumprimento, por parte do beneficiário, de obrigações

previstas no instrumento contratual, serão aplicados juros moratórios e atualização

monetária, conforme dispuser o regulamento, sem prejuízo das penalidades cíveis,

penais e administrativas aplicáveis.
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Parágrafo único - O regulamento definirá os casos de infração que poderão

acarretar o vencimento extraordinário da totalidade da dívida, a devolução de

recursos liberados pelo Fundo ao Município, e os procedimentos aplicáveis no

tratamento das situações de inadimplemento técnico e financeiro.

Art. 10 - O FEH terá como gestora a Companhia de Habitação do Estado de Minas

Gerais - Cohab-MG -, com as competências e atribuições previstas no art. 8º e no

inciso I do art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 2006, além de outras definidas em

regulamento.

Art. 11 - O agente financeiro do FEH é a Cohab-MG, que atuará também como

mandatário do Estado, para os fins previstos nesta lei, com as seguintes atribuições,

além das previstas no art. 8º e no inciso III do art. 9º da Lei Complementar nº 91, de

2006, e de outras definidas em regulamento:

I - a celebração de convênio ou contrato em nome do FEH, visando a captar

recursos de origens diversas para ampliar a capacidade de atendimento do Fundo;

II - a celebração de convênio ou contrato com instituição pública ou privada, visando

a promover estudos ou desenvolver projetos e atividades vinculados aos objetivos do

fundo, bem como a agilizar a sua operacionalização;

III - a promoção da cobrança administrativa e judicial de financiamento concedido

com recursos do Fundo, observadas as normas legais pertinentes;

IV - a realização de acordo para recebimento de valores, podendo transigir em

relação a condições e penalidades, preservado o interesse público;

V - a promoção da alienação de bens recebidos em pagamento e a transferência

dos valores obtidos para o patrimônio do Fundo, preservando o interesse público; e

VI - o oferecimento em caução dos direitos creditórios do Fundo para garantir

empréstimos e outras operações a serem contratadas com instituições nacionais e

internacionais, bem como a participação em ofertas públicas e leilões de recursos

destinados à concessão de subsídios a programas habitacionais, observadas as

seguintes condições:

a) autorização prévia do grupo coordenador do Fundo; e

b) destinação de recursos oriundos dos empréstimos à implantação de programa ou

projeto voltados para os objetivos do Fundo.
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§ 1º - O coordenador de despesas do FEH é o Presidente da Cohab-MG, que

poderá delegar esta atribuição.

§ 2º - Os gastos decorrentes de convênio ou contrato de que tratam os incisos I e II

serão custeados, total ou parcialmente, com recursos do Fundo, sem prejuízo das

aplicações programadas para o período.

§ 3º - O agente financeiro poderá, mediante comunicação prévia às Secretarias de

Estado de Planejamento e Gestão - Seplag - e de Fazenda - SEF -, atribuir ao FEH:

I - as quantias despendidas em procedimentos judiciais;

II - os valores correspondentes a saldo devedor de financiamento vencido e não

recebido e vincendo, esgotadas as medidas de cobrança administrativas ou judiciais

cabíveis;

III - os encargos acessórios decorrentes do financiamento habitacional, de acordo

com as normas do SFH, na forma do regulamento;

IV - os valores correspondentes aos custos de registros, impostos, taxas e

emolumentos, despendidos na implantação e comercialização dos empreendimentos

habitacionais, compreendendo a legalização da propriedade de terrenos e a

transferência do domínio das unidades construídas, quando houver, na forma de

regulamento; e

V - os valores correspondentes a créditos irrecuperáveis e aqueles caracterizados

nos termos do disposto no inciso II do § 3º do art. 14 da Lei Complementar Federal nº

101, de 4 de maio de 2000.

Art. 12 - O agente financeiro fará jus a:

I - tarifa de abertura e administração de crédito, definida em regulamento de acordo

com as normas dos programas; e

II - comissão de até 6% (seis por cento), na forma de regulamento.

Art. 13 - Integram o grupo coordenador do FEH representantes dos seguintes

órgãos e entidades:

I - um representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e

Política Urbana - Sedru -, que será o seu Presidente;

II - um representante da Cohab-MG;

III - um representante da Seplag;
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IV - um representante da SEF;

V - um representante da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais -

ALMG; e

VI - quatro representantes da sociedade civil organizada, com assento no Conselho

Estadual de Desenvolvimento Regional e Política Urbana - Conedru -, devendo ser

garantida a proporção de um quarto das vagas da sociedade civil a representantes de

movimentos populares ligados à área de habitação.

§ 1º - Para efeitos do cumprimento das normas do Sistema Nacional de Habitação

de Interesse Social - SNHIS -, o grupo coordenador do FEH é também o Conselho

Gestor do Fundo.

§ 2º - As competências e as atribuições do grupo coordenador serão estabelecidas

em regulamento, que definirá também a forma de indicação dos seus representantes,

observadas as normas aplicáveis, especialmente aquelas definidas no inciso IV do

art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 2006, e as normas federais relativas à

habitação de interesse social.

§ 3º - Os membros representantes da sociedade civil, mencionados no inciso VI do

“caput”, serão selecionados pelo Conedru e indicados ao Presidente do grupo

coordenador, que os designará.

Art. 14 - Para efeito do disposto no parágrafo único do art. 16 da Lei Complementar

nº 91, de 2006, cabe à SEF a supervisão financeira do gestor e do agente financeiro

do FEH, no que se refere à elaboração de sua proposta orçamentária e do

cronograma financeiro da receita e da despesa.

Art. 15 - Os demonstrativos financeiros do FEH obedecerão ao disposto na Lei

Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e às normas específicas do Tribunal de

Contas do Estado.”.

Art. 15 - A Lei nº 11.830, de 1995, fica acrescida do seguinte artigo:

“Art. 16 - Excepcionalmente, o Poder Executivo autorizará a transferência ao FEH

de direitos e obrigações creditórias oriundos da produção ou do financiamento de

unidades habitacionais registradas no balanço patrimonial da Cohab-MG, na forma de

regulamento.

Parágrafo único - A transferência de obrigações creditórias de que trata o “caput”,
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sem prejuízo de ato normativo do Poder Executivo, é condicionada ao registro formal

de garantia de transferência ao FEH de receitas a realizar, em igual valor,

provenientes de financiamentos ou de alienação de ativos pertencentes à Cohab-

MG.”.

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

Sala das Reuniões, 8 de outubro de 2009.

Aécio Neves, Governador do Estado.

- 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.

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 3.859/2009

Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Caminho das Oliveiras nº 3.694, com

sede no Município de Alpinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica Caminho das Oliveiras

nº 3.694, com sede no Município de Alpinópolis.

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

Sala das Reuniões, 8 de outubro de 2009.

Domingos Sávio

Justificação: A Loja Maçônica Caminho das Oliveiras nº 3.694, com sede no

Município de Alpinópolis, é uma entidade civil sem fins lucrativos. Tem como

finalidade precípua praticar a benevolência do modo mais amplo possível,

especialmente a assistência social aos menos favorecidos; incentivar a instrução e a

cultura em todos os seus níveis; promover a ética, a paz, a cidadania, os direitos

humanos, a democracia e outros valores universais.

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. A
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entidade desenvolve relevante trabalho social, torna-se, portanto, justa a declaração

de sua 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 do

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.860/2009

Declara de utilidade pública o Projeto Social Grande Rei, com sede no Município de

Francisco Sá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Projeto Social Grande Rei, com sede

no Município de Francisco Sá.

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

Sala das Reuniões, 8 de outubro de 2009.

Ronaldo Magalhães

Justificação: O Projeto Social Grande Rei é uma entidade sem fins lucrativos, com

sede no Município de Francisco Sá. Foi fundada em 28/10/85 e tem realizado

importantes trabalhos na cidade. A entidade tem por missão promover o

desenvolvimento cultural, físico, moral, cívico e espiritual da comunidade. Para tanto,

atua nos campos educacional, cultural e sociorrecreativo, visando a transformação

social do indivíduo.

Dessa forma, cumpridos os requisitos formais, contamos com a aprovação deste

projeto por esta Casa para que seja reconhecida a importância do trabalho dessa

entidade pelo poder público estadual.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.861/2009

Declara de utilidade pública a Associação Bom Samaritano, com sede no Município

de Pouso Alegre.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Bom Samaritano, com

sede no Município de Pouso Alegre.

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

Sala das Reuniões, 8 de outubro de 2009.

Ruy Muniz

Justificação: A Associação Bom Samaritano, com sede no Município de Pouso

Alegre, tem por finalidade a assistência social e educacional, sem discriminação de

raça, cor, sexo ou religião no desenvolvimento de suas atividades.

O processo, que tem por objetivo a declaração de utilidade pública, 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.

Em face do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.862/2009

Dá a denominação de Rodovia Gerson Cangussu ao trecho que liga a Rodovia BR-

122 ao Balneário Bico da Pedra, no Município de Janaúba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominado Rodovia Gerson Cangussu o trecho que liga a Rodovia

BR-122 ao Balneário Bico da Pedra, no Município de Janaúba.

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

Sala das Reuniões, 8 de outubro de 2009.

Carlos Pimenta

Justificação: A indicação do nome do saudoso Gerson Cangussu para denominar o

trecho que liga a Rodovia BR-122 ao Balneário Bico da Pedra visa prestar uma justa

homenagem a uma pessoa que, vinda de fora, tornou-se, através de muita luta, um
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dos maiores e mais importantes comerciantes da cidade de Janaúba.

Situada numa região privilegiada, antes conhecida como Gameleira, com terras

férteis e capacidade hídrica, Janaúba atraiu migrantes das Regiões Nordeste, Norte e

Sul, além da afluência de pessoas e famílias do próprio Estado. Daí a complexidade

da formação do novo gorutubano, resultado dos cruzamentos do genuíno gorutubano

com pessoas de várias regiões brasileiras.

Nesse contexto, 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, Carlúcia e Inocêncio, este já falecido.

Com a habilidade que lhe era peculiar, Gerson montou seu pequeno comércio na

Praça Dr. Rockert. Na mesma praça, adquiriu uma casa próxima a seu

estabelecimento, na qual viveu até seu falecimento em 7/6/99. Seus negócios

prosperaram, e ele tornou o mais importante varejista da cidade em diversos ramos,

atraindo fregueses de toda a região. Sua casa comercial agregou vários funcionários

que também prosperaram devido aos ensinamentos do mestre Gerson Cangussu.

Sua primeira propriedade rural foi o Sítio São Pedro, que, motivado pelo espírito de

desenvolvimento, logo negociou com a Prefeitura Municipal, na administração de

Adelino Pereira Dias, para a implantação de uma empresa frigorífica. Depois, se

tornou dono do Sítio Jacarezinho, que, tempos depois, também foi negociado com a

Prefeitura, através do Prefeito Joaquim Maurício Azevedo, para a construção de

escola agrotécnica, a qual infelizmente não se verificou. No espaço, foi construído o

aeroporto local e a fazendinha da Irmã Erlinda, hoje centro de recuperação de

drogados.

Por todos esses motivos é que queremos prestar uma justa homenagem a tão

importante fundador dessa cidade, que empresta seu nome a um de seus

logradouros públicos. São bem expressivos, portanto, os motivos que nos levam a

apresentar este projeto de lei, para o qual espero contar com o total 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
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Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 4.782/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Coqueiral pelos 61 anos de emancipação

desse Município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 4.783/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à MRV Engenharia pelos seus 30 anos de fundação. (- À

Comissão de Turismo.)

Nº 4.784/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Superintendência Regional de Ensino de Diamantina pela

classificação em 2º lugar no Prêmio por Produtividade, instituído pelo Acordo de

Resultados do governo de Minas Gerais.

Nº 4.785/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Superintendência Regional de Ensino de Curvelo pela

classificação em 3º lugar no Prêmio por Produtividade, instituído pelo Acordo de

Resultados do governo de Minas Gerais.

Nº 4.786/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Superintendência Regional de Ensino de Carangola pela

classificação em 1º lugar no Prêmio por Produtividade, instituído pelo Acordo de

Resultados do governo de Minas Gerais. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)

Nº 4.787/2009, do Deputado Rômulo Veneroso, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o jornal "Ambiente Hoje", publicado pela Associação Mineira

de Defesa do Ambiente - AMDA -, pelos seus 21 anos de fundação.

Nº 4.788/2009, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para a concessão do Título de

Cidadania Honorária do Estado de Minas ao Sr. Walcysneu Carlos Macedo de

Oliveira, Presidente do jornal "Hoje em Dia", pelos relevantes serviços prestados ao

Estado e ao País. (- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº 4.789/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita sejam

encaminhados ao Comandante-Geral e ao Corregedor da PMMG cópia das notas

taquigráficas da 28ª Reunião Extraordinária da Comissão de Direitos Humanos,
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realizada em 29/9/2009, bem como pedido de providências para apurar a denúncia

apresentada por Patrícia Baeta Neves de Sá e reavaliar, por meio de reunião com a

Secretaria de Educação, os procedimentos de atuação da patrulha escolar da PMMG;

e pedido para que seja encaminhado à Comissão de Direitos Humanos, uma vez

aprovado, o novo regulamento da patrulha escolar.

Nº 4.790/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Ouvidor e ao Corregedor-Geral da Polícia Civil pedido de

providências para a apuração das denúncias de irregularidades cometidas pelo

Agente Policial Civil Daniel Gaipo, lotado na Delegacia de Polícia do Município de

Oliveira, bem como das apresentadas contra o Delegado Isaías Conforte, conforme

matéria jornalística mencionada, assim como lhes sejam encaminhadas as notas

taquigráficas da reunião realizada em 28/9/2009 no referido Município. (- Distribuídos

à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 4.791/2009, da Comissão de Justiça, em que solicita seja encaminhado ao

Presidente do Conselho de Justiça Federal pedido de providências para a instalação

de uma vara da Justiça Federal na Comarca de Paracatu, tendo em vista a Lei nº

12.011, de 4/8/2009, que dispõe sobre a criação de 230 varas federais e dá outras

providências. (- À Comissão de Administração Pública.)

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Inácio Franco.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão de Direitos

Humanos e dos Deputados Elmiro Nascimento e Padre João.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, nas galerias, do Vereador

Nildomar Lazaro da Silva, conhecido como Cilinho, do Município de Fronteira.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Gomes.

O Deputado Carlos Gomes* - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,

telespectadores da TV Assembleia, hoje venho a esta tribuna falar das Olimpíadas de

2016. Todos nós, brasileiros, comemoramos a escolha da cidade do Rio de Janeiro

para sediar as Olimpíadas de 2016.
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A última sexta-feira, dia 2 de outubro, foi um dia histórico para o esporte olímpico e

paraolímpico brasileiro. Pela primeira vez na história dos jogos olímpicos, o Comitê

Olímpico Internacional - COI - escolheu uma cidade da América do Sul para abrigar o

maior evento esportivo do mundo.

A vitória brasileira é a vitória de toda a América do Sul, com mérito especial para o

governo do Presidente Lula.

A escolha do Rio de Janeiro é também reconhecimento inquestionável do momento

em que vive o País, onde prevalece a estabilidade econômica, democrática e social.

A realização dos jogos representará um legado de desenvolvimento para a cidade do

Rio de Janeiro e também para o Brasil. Ocorrerá uma transformação social, esportiva

e econômica e, com certeza, a consequente geração de impactos positivos em todo o

País. São previstos investimentos diretos de aproximadamente R$26.000.000.000,00.

Além da já sentida melhoria da autoestima do nosso povo, haverá um enorme

desenvolvimento no turismo. Será um momento importante para a qualificação e

preparação da mão de obra, haverá oportunidades para a juventude desenvolver-se.

Pode-se constatar, com certeza, uma previsão de cerca de 125 mil empregos por

ano. Isso significa que, nos próximos sete anos, geraremos em torno de um milhão de

empregos. Além da geração de renda e de empregos, com certeza o nosso país irá

desenvolver-se e será incluído, nos próximos anos, entre as principais potências do

mundo. Já somos uma das principais economias, mas nos inseriremos entre as cinco

primeiras do mundo.

A delegação brasileira que se apresentou em Copenhague, na Dinamarca, ao

Comitê Olímpico Internacional, contou com a presença do Presidente Lula, do nosso

querido rei Pelé, ex-jogador, do Sr. João Havelange, ex-Presidente da Fifa, do Sr.

Carlos Arthur Nuzman, Presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, e de diversas

outras autoridades esportivas e políticas do Estado do Rio de Janeiro e de todo o

País.

O Presidente Lula mostrou otimismo em seu discurso e disse que o Brasil estava

pronto para vencer os desafios de sediar os jogos. Ele disse: “Represento as

esperanças e sonhos de mais de 190 milhões de brasileiros. O Brasil é o único país

que nunca teve essa honra. Para os outros países - ou seja, Estados Unidos,
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Espanha e Japão - seria apenas mais uma Olimpíada. Mas para nós, para o Brasil,

sem nenhuma dúvida, é uma oportunidade única. As portas do Brasil estão abertas

para a mais bela competição. Se nos derem essa chance, não se arrependerão. Os

Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro serão inesquecíveis, pois estarão cheios da magia

e da paixão do povo brasileiro”.

Parabéns, Presidente Lula. Foi muito bom ver ali, mais uma vez, o Presidente, que,

às vezes, se emociona. Foi um momento muito importante. Ele falou com o coração

para o povo brasileiro, falou sobre a esperança que tem. O Presidente acabou

contagiando todos nós com essa emoção ao ver o nosso país, naquele momento

importante, sendo observado por todo o mundo. Mostramos que, além de sermos o

País do futebol, como sempre fomos chamados, somos também um País de todos os

esportes.

Parabéns, Comitê Olímpico Brasileiro e Prefeitura do Rio de Janeiro! Parabéns a

cada brasileiro e a toda a delegação. Acho que é o momento de todos sentirmos um

grande orgulho com esse feito.

Em sua coluna no “Hoje em Dia” de hoje, Carlos Lindenberg escreveu sobre o tema

que, por sua importância e pelo que representa para o nosso povo e o País, é pouco

falado e comentado. Trata-se não só do aspecto da autoestima, já importante, mas do

grande investimento que se faz, que não podemos chamar de gasto porque não só no

período de implantação, nos próximos sete anos, mas bem além disso será um

grande incentivo ao turismo, à geração de emprego e ao desenvolvimento, para que

nosso país se insira entre as principais potências do mundo. Então, parabenizando o

“Hoje em Dia” pela matéria, vou ler alguns trechos do artigo de hoje do jornalista

Carlos Lindenberg, intitulado “De cucaracha às Olimpíadas do Rio”. (- Lê:)

“Ganhou o Rio, ganhou o Brasil e, algum dia, o brasileiro ainda vai ganhar e

melhorar o IDH, hoje patinando na faixa do 75º lugar no mundo. Será como disse o

Presidente Lula: uma cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU é uma

questão de tempo. As Olimpíadas foram apenas o coroamento de uma evolução. É o

reconhecimento não só da diplomacia brasileira, mas dos brasileiros, da sua

economia, sua força, suas praias, seu futebol, seu vôlei, sua natação, suas

exportações de soja e de carne, superando as dos EUA”.
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Mais ao final, fala, em outras palavras, que o Brasil ocupou em Honduras um

espaço antes reservado aos Estados Unidos, que mandavam e desmandavam nas

Américas. Então, parabenizo o jornal “Hoje em Dia” e o jornalista Carlos Lindenberg.

Acho que neste momento todos ganham: ganha o povo brasileiro, em nossa

autoestima e na renovação da esperança de melhorar sempre. Quando se fala aqui

em melhorar o IDH, sei que temos a esperança de que, ao avançar rumo à Copa de

2014 e às Olimpíadas de 2016, o Brasil se insira de forma mais clara e definitiva entre

as primeiras potências do mundo. E não podemos imaginar que isso diga respeito

apenas ao crescimento econômico. Esse crescimento deve-se dar da mesma forma

como vimos crescendo hoje - lembrando que fomos o último País a entrar na crise de

setembro de 2008 e o primeiro sair dela -, um crescimento de forma sustentável, com

inclusão social e com distribuição de renda.

Por último, Sr. Presidente, quero falar de um assunto muito importante. Nossa

bancada esteve com o Governador em exercício, Anastasia, para tratar de, entre

outros, um assunto de que já vimos falando há algum tempo na Comissão de Política

Agropecuária, com o Deputado Padre João ainda na Presidência: refiro-me ao

imposto zero para a agricultura familiar. É um absurdo que alguns produtos como

doces, rapaduras e outros pequenos produtos da agricultura familiar ainda paguem

um imposto de 18%. E o decreto já foi aprovado, mas não entra em vigor. Essa

discussão já se prolonga há quase dois anos - não estava aqui no ano passado, mas

sei que essa discussão já vem de algum tempo. Nosso desejo era que se adotasse o

imposto zero -, não é isso, Deputado Padre João, que acompanhou esse assunto

como Presidente da referida Comissão?

Nossa bancada esteve com o Governador em exercício, Anastasia, que nos

prometeu que, a partir da semana que vem, já colocaria em prática o que foi

aprovado pela Lei nº 11.947, ou seja, que as Prefeituras tenham que adquirir no

mínimo 30% dos produtos da agricultura familiar em suas compras. E que o imposto

cobrado até então entrará em um período de cobrança de apenas 3%.

Por isso, comprometemo-nos com nossa bancada em que seria uma questão

apenas de regulamentação e de implantação para cobrança, não conseguindo chegar

a 0%, mas conseguindo cair de 18% para 3%. Portanto, é um momento bom para
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nossa agricultura familiar, mas é preciso que haja essa compreensão por parte do

governo do Estado em aplicar a Lei nº 11.947, com a retirada, a queda do imposto de

18% para 3%. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Ouvimos atentamente o discurso do Deputado Carlos

Gomes. A questão da agricultura familiar em Minas Gerais tem sido tratada com o

maior descaso por este governo. Há dois anos, fizemos audiência pública e

discutimos a situação. Não tem a mínima lógica o que o governo faz com o pequeno

agricultor que participa desse programa. Essa cobrança de ICMS é feita de forma

totalmente equivocada pelo governo. Isso foi confirmado pela Secretaria de Fazenda,

que pensava que não se deveria cobrar, mas continua cobrando e inviabilizando a

maioria dos negócios da agricultura familiar. Isso porque o produto costuma ser mais

barato no supermercado, pois o agricultor familiar tem que incluir, só de ICMS, 18%

em alguns casos. Essas pessoas entenderam que, em uma economia de inflação

zero, 18% passou a ser um valor exorbitante para qualquer tipo de negócio.

Portanto, o Deputado Carlos Gomes está totalmente correto. Esperamos que o

governo resolva desta vez. Nunca vi tanta má vontade do governo atual com o

produtor rural e com as pessoas que vivem no campo, principalmente os pequenos.

Fazemos esse paralelo porque ontem, na Comissão de Fiscalização Financeira, o

Deputado Juarez Távora e eu fomos a Congonhas do Campo verificar a questão do

distrito industrial que está sendo implantado para atender a CSN. Lá o produtor rural

é tratado da mesma forma. O governo vai desapropriar 450 propriedades rurais, ou

seja, 450 produtores rurais serão jogados para fora da sua propriedade para atender

o capitalismo. Esse capitalismo selvagem, que é apenas uma forma que essas

empresas têm de, cada vez mais, usufruir das benesses do governo, usufruir de tudo

a que têm direito para aumentar seus lucros. O que vimos em Congonhas foi uma

pressão terrível. O governo não define se vai desapropriar, faz levantamento, vai para

lá, vem para cá, não tem licenciamento.

Deputado Padre João, licenciamento ambiental lá não é problema porque é para

atender a CSN. Para eles, pode tudo. Para eles, não existe legislação. Mas para o
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pequeno agricultor familiar há todos os rigores da lei. Lá não, estão desapropriando

450 famílias, Deputado Padre João. V. Exa. conhece aquele problema. Não somos

contra nem estamos fazendo nenhuma campanha contra a instalação da CSN. Não é

esse o discurso.

O nosso discurso é sobre o jeito como estão procedendo, parecendo estarmos na

época da ditadura. O governo federal, juntamente com o governo do Estado, já

confiscou 20% de todas as propriedades rurais em Minas Gerais e no Brasil. Você

tem que pegar 20% da sua propriedade, entregar ao governo e ainda tem que arcar

com as despesas da incorporação e da averbação no cartório de registro de imóveis.

Então, estamos vivendo um momento de insegurança no campo.

O MST tem direito a tudo. Pode acabar com o meio ambiente, furtar, roubar,

assaltar, matar, que para ele não existe lei. Mas para o produtor rural, que está

instalado e vendo a sua propriedade ser invadida, há os rigores da lei. Os que andam

fora da lei não enfrentam nenhum rigor e ainda têm as benesses do governo.

O que vimos ontem em Congonhas nos deixa preocupados. Vimos o descaso do

Prefeito, que não quis participar da reunião. Terão que fazer toda uma modificação do

Plano Diretor de Congonhas, e é preciso haver discussão mais ampla. Os Vereadores

reclamaram porque a Câmara Municipal está fora da discussão. É preciso haver essa

discussão para que Congonhas receba o investimento que, em termos de grandeza

financeira, é a mesma coisa que o investimento que o governo fará na Copa do

Mundo de 2014. Os parâmetros são os mesmos. Isso é que nos deixa tristes.

Estou fazendo todo esse preâmbulo para dizer o que está acontecendo no que se

refere à questão ambiental em Minas Gerais. A Secretaria de Meio Ambiente faz

campanhas para a coleta seletiva de lixo, para que as pessoas não deixem o lixo de

qualquer forma. O Ministério Público está amolando os Prefeitos, obrigando-os a

fazer aterro sanitário ou resolver o problema do lixo sólido. O Prefeito de Papagaios,

na maior boa-fé, atendendo a um apelo da Secretaria de Meio Ambiente, está

fazendo o aterro sanitário. Papagaios é uma das poucas cidades que tem 100% do

esgoto coletado e tratado, e agora iriam começar a cuidar do lixo sólido. A Secretaria

tem um projeto do qual o Prefeito participou e envolveu toda a comunidade de

Papagaios, as pessoas que foram preparadas para fazer a coleta seletiva. Fizeram a
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coleta, Deputado Doutor Viana, e sabe o que aconteceu? O que estamos

denunciando todo dia aqui, Deputado Padre João: a fiscalização da Feam foi lá,

fechou o depósito do lixo que foi coletado pela comunidade e multou a Prefeitura em

R$10.000,00.

Deve haver alguma coisa errada na Secretaria de Meio Ambiente ou há

funcionários lá ganhando pouco e usando do seu poder de fiscalização para criar

dificuldade para o Governador Aécio Neves. Só eles é que não estão vendo isso. O

Governador ainda está cercado do puxa-saquismo excessivo, todo o mundo quer

bajulá-lo, quer dizer que ele é muito bonito, que é muito bom, mas se esquecem do

que está acontecendo no interior. O governo prepara campanha de coleta de lixo,

Deputado Carlos Pimenta, a comunidade participa, o povo participa, e o fiscal vai lá e

multa o Prefeito em R$10.000,00 porque ele fez a coleta de lixo.

Parece que estamos com picuinha, com perseguição. Isso aconteceu esta semana,

e os documentos estão aqui para quem quiser ver. O Prefeito é um dos mais corretos

que conheço, do PSDB, Deputado Wander Borges, faz o trabalho que o governo e as

campanhas pedem, achando que está abafando, que está fazendo a melhor coisa

para o meio ambiente, e foi multado em R$10.000,00 porque fez bem feito e fez

aquilo que as leis ambientais exigem. Há alguma coisa equivocada nisso.

Todas as vezes que o governo começa a ter atrito com seus funcionários, a nossa

região é alvo de fiscalização. Há um tempo, na época do Governador Eduardo

Azeredo, fiscais da Fazenda foram expulsos de Papagaios porque ninguém

aguentava mais a fiscalização.

É da mesma forma como ocorreu no Sul de Minas, na fiscalização das fabriquetas

de malha. Volto a dizer - aliás, direi isto toda semana - que o governo deve preparar-

se, pois haverá um levante. Algumas comunidades se organizarão e enfrentarão esse

tipo de fiscalização, principalmente a população do campo, que está acuada, com

medo e condenada. Ademais, é tratada como bandida nas mãos dessas pessoas,

aliás, do próprio Ministério Público, que parece ter acordado e agora vê que não pode

tratar o produtor rural dessa forma, como alguns Promotores do interior estavam

fazendo. Para não cair no esquecimento, repetirei o que se passou em Pará de

Minas, minha cidade, há 45 dias. Um produtor rural foi condenado criminalmente, com
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“sursis”, porque roçou perto do curral, sem a análise final do órgão ambiental do

recurso. Isso não tem lógica. O que o trabalhador falou para o Promotor? Levantou-se

e disse: “Lá o senhor me humilhou, desacatou-me, não quis me ouvir, fez com que

ficasse calado e me condenou a não ter direito nem de trabalhar”.

Ele começa a retirar o leite às 4 horas. Todavia só podia começar a retirá-lo às 5

horas. Isso é um outro absurdo. E disse ainda mais: “Agora, aqui, nesta audiência

pública, o senhor me ouvirá”. Esse é um dos motivos pelos quais tenho falado da

reação das pessoas que não aguentam mais esse tipo de fiscalização que se

implantou em Minas Gerais. Até digo isso, Deputado Wander Borges, porque alguém

tem de levar essa notícia ao Governador.

Sou amigo do ex-Governador Itamar Franco. Na época em que ele era Governador,

iriam fazer isso com ele também, ou seja, uma campanha de fiscalização no Estado

de Minas Gerais para desmoralizar o governo. Ninguém queria falar. Como amigo, fui

conversar com o Governador Itamar Franco para avisá-lo de que estavam preparando

esse tipo de fiscalização, que tem como objetivo apenas desgastar o governo. O

Governador Itamar Franco imediatamente tomou providências e não deixou que

aquilo ocorresse. Aliás, o Eduardo Azeredo pagou caríssimo pela fiscalização com o

intuito apenas de desgastar o governo. Quer dizer, não estavam preocupados com a

arrecadação, mas, sim, em desgastar o governo.

Geralmente falo sobre a questão ambiental no Estado e no Brasil e penso que

ninguém está preocupado com a preservação ambiental, mas, sim, com a

arrecadação ambiental. E, se é feita qualquer fiscalização, a preocupação centra-se

no recebimento, ou seja, em quanto se poderá receber. Considerando a forma como

essas pessoas veem essa questão, não sobrará ninguém sem ser multado. Hoje não

se pode nem arrancar uma grama do jardim. Se o cidadão estiver fazendo a retirada

de capim, de grama ou de outra vegetação de sua horta, correrá o risco de ser

multado.

Deputado Padre João, há aproximadamente um ano e meio, apresentaram uma

emenda a um projeto que me fez levantar e dizer: “Os senhores estão ficando

doidos”. Sabe o que queriam fazer, Deputado Padre João? Dar autonomia ao policial

militar ambiental que chegasse a uma fazenda da zona rural. Se a D. Maria estivesse
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cozinhando feijão com lenha, poderia ser multada - aliás, não pela utilização da lenha,

mas pela emissão da fumaça -, e a multa seria no valor de R$5.000,00 a

R$50.000.000,00. Abordei isso praticamente sozinho, pois nem a imprensa nem

ninguém falou sobre isso. Depois descobrimos que o interesse maior era conseguir

um mecanismo para multar os plantadores de cana, quando queimam a palha.

Portanto, as multas poderiam chegar a R$50.000.000,00. O policial militar ambiental

multaria a D. Maria, que estava cozinhando o feijão ou fazendo sabão - o que ainda é

uma tradição em alguns lugares -, porque ela estaria poluindo o meio ambiente com

fumaça.

Essas coisas têm acontecido, e, às vezes, a imprensa não divulga por causa da

mordaça. Sabemos que essas notícias não passam na triagem da mordaça.

Um outro exemplo foi a criação da taxa de utilização da faixa de domínio em alguns

lugares, como no Sul de Minas e no Triângulo Mineiro, onde as pessoas plantavam

até à beira da rodovia e utilizavam parte da faixa de domínio. No entanto, alguém da

Secretaria de Fazenda disse que era preciso cobrar pela utilização desse espaço. E

sabem quanto eles queriam cobrar? Sabem qual o valor por hectare? Quando

falamos, muitos riem: R$85.000,00 por hectare. E ainda havia pessoas que

defenderam isso. Lembro-me de quando discuti isso aqui e bati nessa tecla, mas eles

não queriam revogar essa decisão, apenas pediram ao Deputado Elmiro Nascimento

para fazer uma emenda. O Deputado Elmiro Nascimento apresentou uma emenda

para fazer cair essa taxa para R$60.000,00. Não acreditando no que ele fez, eu disse

a ele: “Elmiro, você está louco. Você vai pagar caro por essa irresponsabilidade, que

é de alguém do governo”. Aí ele retirou a proposta.

Já o Deputado Alberto Pinto Coelho queria votar o projeto de lei de qualquer jeito.

Por várias vezes falei que estava errado, até chegar a um ponto em que disse: “Olha,

vou fazer uma coisa: não vou obstruir mais, não. Vamos votar o projeto original. Já

que estão achando que estão defendendo o Governador e que não podemos falar

nada, vamos votar o projeto original”.

Deputado Sargento Rodrigues, além da faixa de domínio a R$85.000,00 por

hectare, eles cobraram R$65.000,00. O maior faturamento daqueles proprietários de

“outdoor” na beira da estrada chegava a R$45.000,00, e a taxa de ocupação, a
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R$65.000,00. Então, essa ganância está chegando ao limite da tolerância. Na época

da Inconfidência Mineira, foi 20% e deu todo aquele tumulto com o princípio de uma

rebelião. Desse jeito, Minas Gerais está ficando insustentável.

Mando um alerta ao Governador: acorde! Agora, vocês, que estão perto do

Governador e que devem estar me ouvindo, levem a ele esses problemas que estão

acontecendo. O que acabei de retratar aqui é o mais recente. O Prefeito faz uma

limpeza na sua cidade atendendo a todas as exigências de preservação ambiental e

é multado em R$10.000,00 por fazer coleta seletiva de lixo. Será que essas pessoas

querem que se faça coleta de lixo? Até falei ao Prefeito que, se fosse eu, juntava todo

esse lixo e o despejava lá na Secretaria de Meio Ambiente. Estamos precisando é de

pessoas corajosas para começar a tomar essa atitude e mostrar que não há lógica

nisso. Não estou aqui defendendo ninguém que venha a agredir o meio ambiente,

mas temos de continuar defendendo-o e relatando esses absurdos para que, pelo

menos, eles diminuam em Minas Gerais.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta* - Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana, ilustres

Deputados presentes, senhoras e senhores, pessoal da imprensa e povo de Minas

Gerais, tratarei de um tema específico nesta tarde: a situação difícil por que as

prefeituras de Minas Gerais passam, e até citarei alguns exemplos.

Gostaria de, no meu pronunciamento, fazer coro com as palavras do Deputado

Antônio Júlio no que diz respeito às questões ambientais. Destaco três pontos:

primeiro, o Norte de Minas, minha região, está sofrendo terrivelmente com a questão

ambiental - com decretos e com a legislação de modo geral, sendo praticamente tudo

isso decorrência de uma legislação federal que qualificou parte do Norte de Minas

como mata atlântica. Talvez, há milhões de anos, o Norte de Minas tenha tido o

Atlântico, mas, agora, o nosso cerrado é totalmente diferente da mata atlântica. Por

outro lado, estou consciente e defendo que o governo de Minas Gerais tem de romper

imediatamente um convênio que existe entre ele e o governo federal relacionado à

fiscalização ambiental em nosso Estado.

Foi feito um convênio por meio do qual o IEF passou a ser o órgão executor, ou

seja, o emissor dessas multas, o aplicador de todo o rigor da legislação. Tudo isso em



____________________________________________________________________________
631

decorrência de uma legislação federal. Eles fazem a legislação em âmbito federal,

escrevem os artigos, a lei rigorosa, isto é, a canetada vem de Brasília, e o governo do

Estado, obedecendo a legislação federal, passa a ser o órgão executor, por meio do

IEF.

Foi feito um remanejamento no IEF. O governo do Estado tem recebido a bancada

de Deputados do Norte de Minas. Tivemos audiências com o Governador Aécio

Neves, o Secretário Danilo de Castro, o José Carlos Carvalho, Secretário de Meio

Ambiente, e o Gilman Viana, Secretário de Agricultura, buscando encontrar uma

solução para essa situação. Essa solução foi encontrada com a criação do Projeto

Jaíba, que declara a área como de interesse social, com a presença mais forte do

governo do Estado, por meio da Copasa e da Cemig. Buscava-se, assim,

entendimento relativamente às questões ambientais do Jaíba. Entretanto, o problema

não é só o Jaíba; ele se estende por toda a região, ou seja, atinge o Norte de Minas e

os Vales do Jequitinhonha e do Mucuri. Outro dia, o Deputado Getúlio Neiva falou

sobre essas questões ambientais.

Acredito que o problema principal, a ferida, a dor situa-se exatamente nessa ponte,

nesse laço do governo do Estado com o governo federal. Este fez a legislação, e o

governo do Estado, não sei se inocentemente - quero acreditar que o foi -, passou a

ser o órgão executor das medidas formuladas pelo primeiro. Vamos, novamente,

realizar uma reunião da bancada do Norte de Minas, e gostaria de convidar o

Deputado Getúlio Neiva para participar dela. Aliás, o Norte de Minas e o

Jequitinhonha são irmãos, já que enfrentam as mesmas dificuldades. Os problemas

são os mesmos e as situações, idênticas. A partir de agora, Getúlio, quando nos

reunirmos, contaremos com a sua presença, que é tão importante, porque os nossos

problemas são os mesmos da região do Jequitinhonha e do Mucuri. Também sou do

Jequitinhonha; nasci em Capelinha, onde passamos por grandes dificuldades. Temos

de mostrar ao governo do Estado que a manutenção desse convênio com o governo

federal é inconveniente. Vamos respeitar a legislação federal? Vamos. Eles também

cuidam das multas. O Ibama cuida; o Ministério do Meio Ambiente, que tem à frente o

competentíssimo Ministro Minc, também cuida. E o Estado fica, como se diz na gíria,

entrando de gaiato nessa história. Executa a legislação federal, e a culpa recai sobre
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o Governador Aécio Neves, que tem realizado um grande trabalho em benefício do

nosso Estado. Esse problema ambiental tem de ser resolvido.

Estamos falando de uma região que paralisou todas as suas atividades. Mais de

200 mil produtores rurais não podem trabalhar as suas terras, e o caos e as

dificuldades se estabeleceram. O pessoal está em uma situação difícil, pois possui a

terra, mas é como se não a possuísse. Conversei com um proprietário do Norte de

Minas, que me disse estar enganando a si mesmo, pois, se precisasse fazer um

chiqueiro no fundo de sua casa e tivesse de cortar uma árvore, teria de pegar um

facão ou uma motosserra e cortá-la na calada da noite. Se fizer isso durante o dia,

será multado. Então, ele não pode trabalhar no que é seu. Em nossa região, eles não

sabem fazer outra coisa, a não ser trabalhar a terra, plantar feijão, arroz e milho.

Portanto, a situação é difícil.

Estava pensando e até ouvi alguns companheiros, como o Marcelo Brant, Prefeito

de Glaucilândia, que disse que o problema todo é o famigerado convênio entre o

governo do Estado - leia-se IEF - e o governo federal. Eles criam a multa, e o governo

do Estado tem de aplicá-la e fazer a cobrança. Então, vamos transferir o problema

para quem o criou. Na minha região, há um ditado que diz: “Quem pariu Mateus que o

embale”. Então, que o governo federal também execute as multas.

O Governador Aécio Neves tem feito muitos acertos importantes no nosso Estado -

falarei de alguns deles - e ajudado nossos Prefeitos nessa crise terrível pela qual

estão passando. O governo do Estado paga conta que não é sua, leva a culpa de

algo que não fez e está fazendo em função de acordo vigente. É claro que, na

Secretaria de Meio Ambiente e no IEF, não há somente santinhos. Conhecemos bem

muita gente lá. Foram pessoas de vários governos que deram essa fama ao Estado

de Minas Gerais de ser rigoroso na legislação, pois não a descumprimos.

O Norte de Minas é a região que mais sofre com essa legislação florestal. Aliás,

temos duas legislações: uma que vale para o Estado todo e outra que vale para o

Norte de Minas. No Triângulo, o mais difícil é ver uma matinha, uma reserva. Você

anda horas de carro e só vê trigo, soja e milho. Não se vê árvore alguma para

descansar. E lá a reserva é de 3%; nossa reserva é de 57%. Se você vai ao Sul de

Minas, só vê café e cana-de-açúcar; se vai às outras regiões, a degradação é total.
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Se Minas tem hoje alguma reserva, deve isso ao Norte de Minas. O Norte mineiro é o

maior preservador ambiental que temos. Não se vê o pescador dessa região

praticando pesca predatória, não se vê desmatamentos, como acontece nas outras

regiões. O coitado está ali para plantar e comer, mas não está conseguindo plantar e

subsistir com essa legislação e essa fiscalização do Estado.

Deixo claro, Deputado Antônio Júlio, que concordo com V. Exa., mas não podemos

apenas creditar tudo o que está acontecendo ao Governador Aécio Neves. A partir

deste momento, devemos defender o rompimento definitivo de convênio existente

entre o governo de Minas, IEF, e o governo federal, Ibama. Fizeram a legislação,

então façam com que seja cumprida.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte) - Deputado Carlos Pimenta, o que tenho dito

contém um pouco a história das nossas divergências passadas. Contei o caso dos

“outdoors”, da área de faixa de domínio, em que queriam cobrar R$85.000,00 por

hectare para utilização, e sabe quem resolveu isso em menos de 2 minutos de

conversa? O Governador Aécio Neves. Ele tomou a providência, e fui eu que levei as

dificuldades ao seu conhecimento, porque os donos de “outdoors” estavam

preparando grande manifestação no Estado. Na ocasião, pedi-lhes que não a

fizessem porque eu falaria com o Governador. E as pessoas daquele puxa-saquismo

que denuncio chegaram lá e disseram ao Governador que eu estava incentivando a

campanha. Mas fui eu que a segurei! Não demorou 3 minutos, e o Governador

resolveu o problema, porque viu o absurdo que estava acontecendo! É isso o que

falo: o Governador não tem condições de saber, de obter informações de tudo o que

está acontecendo. Precisamos, pois, ter a responsabilidade de levá-las até ele. Por

isso falo, e V. Exa. repetiu: ele está começando a pagar conta que não é sua.

Na época do Eduardo Azeredo, isso aconteceu. Na época do Itamar, ele deu uma

barrada. Então creio que essa questão ambiental é muito mais séria do que estamos

discutindo. Somos a favor do meio ambiente, queremos preservá-lo, mas não

podemos permitir o xiismo danado que se implantou na Secretaria de Meio Ambiente,

que apenas visa à arrecadação, pois não estão preocupados com a preservação.

Essa é a nossa revolta, é isso o que nos deixa tristes e revoltados. O Governador tem

de tomar providência. Tenho certeza de que, no momento em que ele ficar sabendo
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desses excessos, inclusive esse que denunciei, do Prefeito que fez coleta seletiva de

lixo e recebeu multa de R$10.000,00, dará ordem para que as coisas possam chegar

aos eixos.

O Deputado Carlos Pimenta* - Muito obrigado pela participação. Nos 3 minutos que

me restam, gostaria, mais uma vez, de chamar a atenção para a situação difícil pela

qual estão passando as Prefeituras brasileiras e mineiras. Vários Prefeitos estiveram

em Belo Horizonte, nesta semana. A ponte aérea Norte de Minas-Belo Horizonte está

bastante congestionada, porque os Prefeitos têm de recorrer, pedir socorro, e pedem-

no atualmente ao governo do Estado. É importante que os governos façam suas

partes.

Eu escutava o ilustre Deputado Carlos Gomes falar sobre as Olimpíadas, sobre a

participação do Lula. Vi o Lula na televisão falar sobre as Olimpíadas. É importante e

bonito falar em Copa do Mundo e Olimpíadas. Nos dias atuais, isso é uma cortina de

fumaça.

Em nenhum momento vejo o Congresso Nacional, o governo federal falar que vai

ajudar as Prefeituras. Elas estão fechando as portas. Os serviços essenciais das

Prefeituras estão comprometidos. Não conheço um Prefeito que esteja com a

situação em dia. Prefeituras que gastavam 40% com a folha de pagamento

obedecendo à Lei de Responsabilidade Fiscal estão gastando hoje mais de 55%.

Todos os Prefeitos mineiros e brasileiros estão incorrendo nas dificuldades da Lei de

Responsabilidade Fiscal, estão extrapolando os limites que poderiam gastar com

funcionários, e vão pagar por isso.

É necessário que algo seja feito. É necessário que as associações se movimentem

e se mobilizem. Defendo que seja feita uma ação coletiva na Justiça para se

resguardarem por estarem extrapolando a Lei de Responsabilidade Fiscal. Prefeitos

demitiram funcionários contratados, Prefeituras já diminuíram os salários dos

Secretários, dos cargos de confiança do Prefeito e do Vice-Prefeito, mesmo assim

continuam em dificuldade.

Mais uma vez, gostaria de chamar a atenção para isso. Há alguns dias eu falava

que esta Casa deve promover um grande debate, uma grande audiência pública com

os Prefeitos, com o Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público, o Tribunal de
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Justiça, enfim, todas as pessoas que têm responsabilidade com a Lei de

Responsabilidade Fiscal, a fim de tentar, pelo menos, resguardar a posição dos

Prefeitos. Não tenham dúvidas de que, amanhã ou depois, eles terão de devolver, do

próprio bolso, o que pagarem a mais. Vão-se tornar inelegíveis e terão dificuldades

para enfrentar qualquer tipo de reeleição ou até mesmo levar a cabo seus mandatos

atuais.

Portanto gostaria de chamar a atenção para esses dois fatos. O governo do Estado

de Minas Gerais tem sido a única ajuda importante às Prefeituras que estão

passando por essa dificuldade. Estamos vendo isso na saúde, em convênios e

projetos. E é necessário que os Prefeitos se mobilizem, porque estão extrapolando a

Lei de Responsabilidade Fiscal e vão pagar caro pelas dificuldades que estão

enfrentando, mesmo com uma situação criada pelo governo federal, por falta de uma

iniciativa maior. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana, Deputados e

Deputadas; Belo Horizonte sediou, nos últimos três dias, a VII Conferência Estadual

dos Direitos da Criança e do Adolescente. Tive a oportunidade de ser delegado,

representando a Assembleia Legislativa com a Deputada Gláucia Brandão, e neste

momento venho aqui, dentro das nossas responsabilidades de representação deste

Poder Legislativo, apresentar uma síntese dos debates ali realizados.

Desde a Constituição de 1988, acumularam-se muitos avanços nas políticas

públicas sociais brasileiras, inclusive nas referentes à infância e à adolescência.

Todavia muitos desafios ainda estão postos, não para um ou outro governo, ou seja,

não para o governo federal, estadual ou municipal, mas para o conjunto da sociedade

brasileira. Cuidar, com prioridade absoluta, da criança é uma responsabilidade que

começa na própria família e estende-se ao conjunto da sociedade, com o necessário

suporte dos poderes públicos.

Aqui apresento uma agenda consensual discutida nessa conferência. O primeiro

aspecto diz respeito à política de educação. Temos, hoje, o grande desafio de

universalizar o acesso da criança pequena ao ensino infantil, aquele compreendido
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entre zero e seis anos: creche de zero a três; pré-escola de quatro a seis. Apenas

15% das crianças, em média, estão frequentando o ensino infantil. Geralmente quem

o frequenta são os filhos dos ricos e da classe média. Está comprovado, pelos

estudos, pelas pesquisas, que, quanto mais cedo a criança entra na pré-escola,

melhor será o seu desempenho subsequente. No caso do ensino fundamental, temos

uma cobertura, diria, muito boa do ponto de vista do acesso. Quase 98% das crianças

brasileiras estão matriculadas no ensino fundamental. Trata-se, agora, de elevar a

qualidade desse ensino. Infelizmente, boa parte dessas crianças concluem o ensino

fundamental com dificuldades de interpretação de texto, de redação ou mesmo de

realizar uma operação matemática. Nesse caso, a valorização do trabalhador da

educação é estratégica. Impõe-se, neste momento, a necessidade de efetivação, a

partir de 2010, do piso nacional do magistério. É inadmissível o salário do professor

em Minas Gerais, bem como dos demais trabalhadores em educação. Não há

educação de qualidade sem valorização do trabalhador dessa área. Além disso, há a

questão da qualidade tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio. Devemos

estender a experiência iluminada da chamada escola em tempo integral, ou da

jornada integral, ou do contraturno escolar, ou da escola integrada, como é feito aqui

na Capital. É muito importante que a criança, além do currículo básico, disponha de

alternativas de reforço escolar, acesso à inclusão digital e oficinas lúdicas de dança,

capoeira e esporte, para que ela também melhore o seu desempenho global, não só

do ponto de vista da educação formal, mas também cuidando da mente e do corpo,

enfim, formando-se como cidadão.

No que diz respeito ao ensino médio, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, a situação é preocupante. Ainda não universalizamos o acesso ao ensino

médio, e a taxa de evasão escolar ainda é muito alta. Em Minas Gerais, a taxa de

evasão é de praticamente 20%. Imaginem os senhores um jovem que não concluiu o

ensino médio, um jovem analfabeto digital, que não domina outra língua; um jovem,

muitas vezes, analfabeto. Existe analfabetismo juvenil. Qual será o destino

profissional e existencial dele? Provavelmente terá uma renda muito baixa e

enfrentará dificuldades em seu primeiro emprego.

Hoje o desemprego é 3,5 vezes maior exatamente na faixa etária entre os 16 e os
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24 anos. Serão os jovens cooptados pelo tráfico de drogas. E hoje o ingresso no

tráfico se dá entre 11 e 12 anos de idade, em média. Esse jovem que entra no tráfico

com 12 anos tem uma expectativa de vida de, no máximo, 21, 22 anos, Deputado

Eros Biondini, que tão bem trabalha nessa área de combate ao uso das drogas e

tratamento daqueles que a utilizam.

Mas é importante também fazer outra reflexão. Os indicadores de evasão do ensino

médio dizem respeito a duas motivações básicas. Primeiro, há necessidade de

complementação de renda familiar. Por isso é importante a expansão do ProJovem,

programa do governo Lula, a expansão e manutenção, cada vez melhor, do Bolsa-

Família. E também precisamos aqui, em Minas, de universalizar o Poupança Jovem,

que está hoje restrito a apenas oito Municípios de Minas. Metade dos jovens saem do

ensino médio por falta de renda, e a outra metade por desinteresse. E aí levantamos

outra reflexão, que é rever os currículos, repensar a escola, revalorizar seus

profissionais, tornar a escola mais atrativa. Esses dados referem-se à evasão escolar

de jovens do sexo masculino. No caso das meninas, boa parte se evade do ensino

médio em função de gravidez precoce.

Então, temos um desafio no âmbito da educação: fazer com que todos os jovens

ingressem no ensino médio e o concluam com qualidade e associar ao ensino médio

a profissionalização para facilitar a transição para o primeiro emprego e garantir, cada

vez mais, que esse jovem possibilite o seu sonho, o seu desejo, o seu talento, o seu

dom, a sua vocação com a subsequente presença no ensino superior, de preferência

público, mas, se não for possível, na rede privada com o Fies, com o ProUni, com o

ProUemg. É importante que o ciclo da educação, do ensino infantil ao ensino

superior, seja trilhado com qualidade cada vez maior por um melhor e maior número

de jovens de Minas Gerais. Se estabelecermos condições para isso, eu diria que

metade daquelas previsões do Estatuto da Criança e do Adolescente já estarão

plenamente cumpridas.

O Deputado Eros Biondini (em aparte) - Deputado André Quintão, obrigado pelo

aparte. Parabenizo V. Exa. pelo pronunciamento e ao mesmo tempo reconheço sua

importância na luta pelos direitos da criança e do adolescente em todos os seus

pronunciamentos e ações, mormente à frente da Comissão de Participação Popular,
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nesse conjunto de audiências públicas que debatem o PPAG e tantas outras ações

coordenadas por V. Exa.

Percebemos realmente a preocupação, a luta e o empenho para que as crianças e

os adolescentes tenham, de fato, seus direitos garantidos. V. Exa. se pronuncia em

um dia muito oportuno porque hoje, dentro da Semana da Defesa da Vida, é o Dia

Nacional pela Vida. E ontem, no pronunciamento que este Deputado fez no

Parlamento, falávamos da carta do nosso querido D. Aloísio Pena, que, citando a

encíclica do Papa João Paulo II “Evangelium Vitae”, fala da importância da dignidade

da pessoa humana, sobretudo na valorização e na busca dos direitos das crianças e

dos adolescentes.

Hoje é o Dia Mundial do Nascituro, ou seja, daquele que está para nascer, daquela

criança que está no ventre da mãe.

Parabéns a V. Exa., neste dia em que todos celebramos a importância da vida, o

dom dos dons. Como escrito no “Evangelium Vitae”, pelo Papa João Paulo II, o dom

dos dons tem de ser preservado e valorizado. Não me refiro somente à vida como

preservação, mas à dignidade, às condições de dignidade das crianças e dos

adolescentes. Fica o registro desse dia tão importante.

Nesse Dia Nacional pela Vida, levantamos a bandeira da luta contra o aborto e, a

partir daí, por todos os momentos da vida humana. Lutamos pelo direito das pessoas

- das crianças, dos adolescentes -, como V. Exa. bem disse, em todas as etapas, pela

inviolabilidade da dignidade da pessoa humana. V. Exa. faz um belo pronunciamento

nesse contexto. Parabéns!

O Deputado André Quintão* - Gostaria, Deputado Eros Biondini, de me associar a

essa defesa da vida, em todas as etapas, vivida em plenitude. Na conferência da

criança, foi discutida a importância da implantação, em todos os Municípios, do

Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - Sisvan -, principalmente no semi-árido,

onde há gestantes, recém-nascidos e crianças desnutridas. Precisamos efetivar esse

sistema, assim como apoiar as famílias em situação de vulnerabilidade social. Nada

substitui a família, que precisa do apoio do poder público, de modo a garantir a

permanência na escola e o acesso das suas crianças aos direitos básicos de

cidadania. Nessa linha, o fortalecimento do Suas em Minas Gerais é prioritário, assim
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como é fundamental fortalecer os Conselhos Municipais dos Direitos das Crianças e

dos Adolescentes e dotar os conselhos tutelares de condições para efetivarem seus

trabalhos. Muitas vezes os conselhos tutelares não possuem veículos, computadores,

celulares, ou seja, condições de trabalho para exercerem com dignidade o seu papel.

É preciso orçamento público destinado a essa rede de proteção em todos os níveis.

A conferência estadual reafirmou a defesa dos direitos das crianças e dos

adolescentes, uma verdadeira cruzada contra a exploração e a violência sexual, e

contra o trabalho infantil que, em Minas, atinge 300 mil crianças e adolescentes. É

muito importante que neste ano, em que cada Município discutirá as suas prioridades

para os próximos quatro anos, em que a Assembleia discutirá o Orçamento para o

último ano do governo Aécio, possamos ampliar, de maneira destemida, os recursos

que a Constituição prevê prioritariamente destinados à política de garantia de direitos

humanos das crianças e adolescentes.

Como disse o Deputado Eros Biondini, o dia 12 convencionou-se chamar de Dia

das Crianças. Melhor que um presente comprado num “shopping center” seria que

cada família, cada agente político refletisse se está fazendo verdadeiramente a sua

parte para que, cotidianamente, o direito da criança e do adolescente seja respeitado,

principalmente das crianças e dos jovens mais pobres deste país. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Sr. Presidente, telespectadores da TV Assembleia,

nesta data, 8 de outubro, completam-se 42 anos do assassinato do grande líder

latino-americano, Ernesto Che Guevara, assassinado na Bolívia porque defendia uma

América Latina livre e independente. Ernesto Che Guevara teve um papel destacado

no século XX, assim como Simão Bolivar teve papel destacado no século XIX, na

construção de uma América Livre.

E hoje, na América Latina do século XXI, têm aflorado movimentos importantes de

independência e de fortalecimento do socialismo do século XXI, governos

democráticos e populares como o de Lula, na Venezuela, no Equador, na Argentina e

no Paraguai, ou seja, a América Latina dá grande exemplo de progresso e de avanço

no campo da libertação humana. Fica aqui nosso registro dos 42 anos do assassinato
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de Che Guevara. Convidamos a todos para participar de um ato hoje, à noite, às 19

horas, no Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Belo Horizonte, na Avenida

Álvares Cabral, em Belo Horizonte.

Sr. Presidente, quero também registrar o importante movimento realizado pelos

servidores públicos de Minas Gerais ontem, dia 7. Foram às ruas servidores da

Polícia Civil, da educação, da saúde, das diversas fundações e da Uemg. Eles saíram

da Praça Afonso Arinos e foram até à Praça da Liberdade, para pedir socorro. Em

Minas Gerais, o servidor público hoje vive grandes dificuldades, pois há servidores

que recebem salários inferiores a um salário mínimo; recebem salário básico de

R$340,00, isso na área administrativa da Polícia Civil, da educação e da saúde.

Esses servidores vivem situações extremamente penosas. Ora, nosso Estado é o 3º

maior em arrecadação do País, mas paga salário básico para seus servidores, inferior

a um salário mínimo. Nosso Estado fez opção de remunerar seus servidores de

acordo com o desempenho, com critérios altamente subjetivos, inclusive políticos.

Cada servidor recebe seu desempenho de acordo com a conveniência da chefia

imediata. Trata-se de situação extremamente preocupante. Os servidores da Uemg

não têm sua reposição; os professores da Uemg não tem sua reposição e seu

enquadramento no plano de cargos; os servidores da Fazenda, os Auditores Fiscais

estão em processo de negociação e nem sequer são recebidos pelo Secretário de

Fazenda. A situação dos servidores é muito complicada em Minas Gerais. A força e a

unidade desses servidores se mostrou ontem, com grande presença nessa

manifestação.

Sr. Presidente, neste tempo que me resta, também comemoro aqui conquista dos

movimentos sociais em Minas Gerais, a confirmação da conferência estadual de

comunicação, que será realizada nos dias 29, 30 e 31 de outubro, em Belo Horizonte.

Essa conferência será preparatória para a conferência nacional, em Brasília. Tive

notícia hoje de que a conferência foi adiada por uma semana; será nos dias 8, 9 e 10

de dezembro, em Brasília. A conferência discutirá três eixos fundamentais. A

produção de conteúdo é o primeiro eixo; o segundo eixo são os meios de distribuição;

e o terceiro eixo, com a cidadania, são direitos e deveres. Essa conferência tratará do

importante tema da comunicação no Brasil. Parabenizo os movimentos sociais de
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Minas pelo grande empenho. Desde o ano passado, os setores em prol da

conferência se organizaram. Sr. Presidente, também não posso deixar registrar a

compreensão por parte do governo do Estado, ao convocar essa conferência. Fica

aqui nossa posição de que o Secretário de Comunicação Sérgio Esser teve essa

compreensão. A conferência será coordenada por uma comissão tripartite, com 40%

de assento para o setor social, 40% para o setor empresarial e 20% para o setor

governamental. Os delegados serão proporcionalmente eleitos de acordo com esse

percentual: 40%, 40% e 20%. Quero felicitar não só os movimentos populares, mas

também o governo do Estado de Minas Gerais, que deu um bom exemplo. Minas, ao

convocar essa conferência, deu um bom exemplo. Para se ter ideia, São Paulo não

convocou.

Gostaria ainda de parabenizar a Assembleia de Minas Gerais na pessoa de seu

Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho, que também disponibilizou a Casa para

participar dessa comissão, indicando a minha pessoa, Deputado Carlin Moura, para

representá-la como delegado deste Parlamento, tendo como suplentes os colegas

Deputados Domingos Sávio e Gustavo Valadares, que é o Presidente da Comissão

de Transportes, Comunicação e Obras Públicas. Será um importante evento, a ser

precedido por diversas conferências preparatórias, que, aliás, já estão ocorrendo. Já

houve conferência em Juiz de Fora, Uberlândia, Lafaiete e Valadares, e há

conferências marcadas para São José da Lapa, no dia 17 de outubro; Sete Lagoas,

no dia 24 de outubro; Vale do Aço, no dia 21 de outubro; e um grande seminário da

Região Metropolitana, que foi convocado pela Granbel, a realizar-se em Betim,

reunindo todas as cidades da Região Metropolitana, no dia 27 de outubro, com a

participação dos Ministros Hélio Costa e Patrus Ananias e de diversos setores e

segmentos.

Fica aqui o nosso registro. Minas dá um passo importante, e os movimentos sociais

tiveram papel decisivo para isso. Esperamos poder fazer uma grande conferência em

Minas Gerais a fim de discutir, por exemplo, o papel especial da TV pública no Estado

- a Rede Minas, a Rádio Inconfidência, e a TV Assembleia -, proporcionando maior

democratização dos meios de comunicação, com maior presença dos segmentos,

dos setores e da comunidade.
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Faço esse registro deixando o nosso agradecimento a todos aqueles que têm

batalhado pela realização dessa conferência, em especial os movimentos sociais e o

governo do Estado, na pessoa do Secretário Sérgio Esser, e o Presidente da

Assembleia, Deputado Alberto Pinto Coelho.

* - 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.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que recebeu, nesta reunião, os Ofícios nºs 4 a

8/2009, da Comissão de Justiça, encaminhando proposições resultantes do

desmembramento do Projeto de Lei nº 3.481/2009, do Governador do Estado. Assim

sendo, as matérias passam a tramitar sob a forma dos Projetos de Lei nºs 3.854 a

3.858/2009, que foram distribuídos às Comissões de Justiça e de Fiscalização

Financeira, para parecer.

Designação de Comissões

O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial

para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 52/2009, do

Deputado Doutor Viana e outros, que dá nova redação ao § 4º do art. 31 da

Constituição do Estado e ao § 1º do art. 117 do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias. Pelo BSD: efetivos - Deputados João Leite e Lafayette de Andrada;

suplentes - Deputado Zé Maia e Deputada Ana Maria Resende; pelo Bloco

PT/PMDB/PCdoB: efetivo - Deputado Sávio Souza Cruz; suplente - Deputado Padre

João; pelo BPS: efetivo - Deputado Délio Malheiros; suplente - Deputado Fábio

Avelar; pelo DEM: efetivo - Deputado Elmiro Nascimento; suplente - Deputado

Gustavo Valadares. Designo. Às Comissões.
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Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pela Comissão de Direitos Humanos - aprovação, na 26ª Reunião

Ordinária, em 7/10/2009, dos Requerimentos nºs 4.694 e 4.695/2009, da Comissão

Especial da Execução das Penas no Estado; e pelo Deputado Padre João - indicando

os Deputados Adelmo Carneiro Leão e Vanderlei Miranda para Vice-Líderes do Bloco

PT/PMDB/PCdoB (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Inácio Franco, solicitando a inclusão

em ordem do dia do Projeto de Lei nº 1.994/2008. A Presidência defere o

requerimento, de conformidade com o inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno.

A Presidência verifica, de plano, que não há quórum para votação, mas que há para

a continuação dos trabalhos.

Questão de Ordem

O Deputado Weliton Prado - Agradeço ao Deputado Doutor Viana. Mais uma vez

venho à tribuna para comemorais mais uma vitória da população de Minas Gerais,

dos consumidores. É uma luta que já tem mais de dois anos, e agora estamos

colhendo o resultado. “Cemig não pode cortar luz se medidor estiver com problema”.

O que a Cemig fazia? Quando o medidor tinha algum problema, às vezes, por culpa

da própria empresa, a Cemig alegava que o responsável era o consumidor. Dizia até

que o consumidor estava fazendo gato. Não tinha dó, não tinha piedade, ocupava o

papel até de Juiz: denunciava e julgava. Se o cidadão não pagasse o valor que a

Cemig queria, ela cortava a energia. Não tinha a menor dor, a menor piedade.

Acionamos até a Defensoria Pública, por diversas vezes. Quero parabenizar o

Defensor Público que entrou com uma ação junto à 13ª Vara Federal. Conseguimos

ganhar uma liminar proibindo que a Cemig corte a luz do cidadão se houver algum

problema no medidor. Isso foi realmente uma grande vitória. Havia contas de energia

que chegavam ao valor de mais de R$40.000,00, mais de R$100.000,00, o que era

uma grande injustiça. Algumas pessoas, quando se deparavam com algum problema

no medidor, entravam em contato imediatamente com a Cemig. O medidor de um

comerciante de Uberlândia foi quebrado por vândalos. Ele fez o boletim de



____________________________________________________________________________
644

ocorrência, ligou para a Cemig, mas o consumo dele não diminuiu, pelo contrário,

aumentou. A Cemig mandou uma conta para esse comerciante de R$41.000,00. Isso

não pode mais acontecer. É uma grande vitória. Outra vitória foi o fato de este ter sido

o primeiro ano na história em que não ocorreu aumento no valor da conta de água da

Copasa em 611 Municípios. Foi uma grande vitória da população alcançada por meio

de representação que fizemos no Ministério Público. É com grande satisfação que

recebemos o Vereador Cilinho, que está presente na galeria, que entrou com uma

ação popular em conjunto com o Deputado Weliton Prado contra a Copasa e a

administração pública. O processo está tramitando, eu e o Vereador Cilinho

acompanharemos. Esperamos obter êxito. Acompanharemos também até o fim as

várias irregularidades ocorridas na cidade de Fronteira. A Copasa já anunciava em

todos os jornais que o valor da conta de água subiria. Entretanto, ela perdeu na

Justiça. Está aqui: “Justiça proíbe Copasa de ajustar tarifas de água”. A Copasa

recorreu, mas perdeu no Superior Tribunal de Justiça. “STJ também proíbe aumento

na conta de água em Minas. Ministro mantém a liminar do Tribunal mineiro, que

impede Copasa de ajustar tarifas.” Reajuste só poderá ser concedido se houver uma

agência para regular o setor. Essa foi a nossa cobrança. No entanto, o governo

queria aumentar o valor da conta de água de qualquer jeito. Enviou, então, o projeto a

esta Casa, onde foi aprovado. Com isso, faremos o trabalho de fiscalizar a agência,

porque a raposa não pode tomar conta do galinheiro. Cobraremos que a agência

realmente analise as contas da Copasa, contas que nunca passaram por uma

auditoria. Exigiremos essa auditoria da agência, para que ela faça um levantamento

muito profundo, retirando a sujeira de baixo do tapete. Está aqui: a Copasa cobra por

serviços que não são executados. Essa é a denúncia que estamos apresentando em

diversos Municípios do Estado, e nesse final de semana estaremos na cidade de

Vazante. Outra vitória importante refere-se à Guarda Municipal. Entramos com

representação no Ministério Público, que imediatamente entrou com uma ação - e

também conseguimos uma liminar para isso - proibindo que a Guarda Municipal

aplique multas em Belo Horizonte, onde se configura a indústria das multas. A

Guarda Municipal deve ter ação preventiva para zelar do patrimônio público - escolas,

praças e postos de saúde -, em vez de ficar nas ruas, dando canetadas, como faz a
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BHTRANS, que, aliás, tem possibilidade de perder o seu poder de polícia - assunto

que discutiremos no dia 13 com o Ministro Mauro Marques, do STJ. Esperamos que a

BHTRANS perca o poder de polícia, mas a proibição de a Guarda Municipal aplicar

multas já foi uma grande vitória. Em Montes Claros, tivemos outra vitória quando o

Tribunal de Justiça considerou cobrança indevida e obrigou a Copasa a reduzir o

valor das contas. “Esgoto de Montes Claros não é tratado, mas é cobrado”. Para

finalizar, teremos uma atuação muito firme em Belo Horizonte contra as alterações no

valor do IPTU pretendidas pela Prefeitura, que, em alguns casos, podem elevá-lo a

valores astronômicos. Infelizmente, o salário do cidadão não acompanha os

aumentos, e já sabemos que a carga tributária em nosso Estado é muito pesada -

temos um dos IPVAs mais caros do Brasil; o ICMS do álcool é de 25%, quando em

São Paulo e em Goiás é de, respectivamente, 12% e 15%; o ICMS da conta de

energia elétrica, de 42%, é o mais caro do País. Por fim, agradeço a todos,

ressaltando que nossa próxima campanha será pelo fim da cobrança mensal do

telefone fixo residencial, que fica acima de R$40,00 ao mês. Essa será nossa próxima

campanha, para a qual pedimos o apoio da sociedade, das igrejas, dos movimentos

sociais e dos Vereadores. Vamos realmente para a rua, continuando com a caravana

em defesa do povo.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Padre João, solicitando

a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o requerimento e

fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João* - Sr. Presidente, Sr. Vereador à galeria, telespectadores e

pessoas que nos acompanham nesta tarde, é a primeira vez que venho a esta tribuna

como Líder do Bloco PT-PMDB-PCdoB. Assim, quero dizer que estou certo de que os

Deputados desse Bloco têm a clareza de que atualmente, no Brasil ou em Minas, dois

projetos são oferecidos ao povo brasileiro e ao povo mineiro. A um deles, cuja

execução em âmbito nacional pudemos conhecer bem, chamamos de projeto

neoliberal, liderado ou coordenado pelo ex-Presidente Fernando Henrique. Esse

projeto, que ainda tem grandes laboratórios, em Minas, em São Paulo e no Rio

Grande do Sul, minimiza as ações do Estado e desvaloriza o servidor - não há Estado

forte e eficiente sem que se valorize o servidor público. Essa é a realidade de Minas,
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São Paulo e Rio Grande do Sul, mas se insere em um projeto maior, de hoje, a que

chamamos de projeto democrático- popular, liderado pelo Presidente Lula e

gerenciado pela Ministra Dilma Rousseff.

Todos os Ministros não têm plena autonomia em sua Pasta; sempre devem

satisfação à Ministra Dilma Rousseff, da Casa Civil, a gerente desse grande projeto

democrático-popular.

A grande diferença é que nesse projeto há um esforço do governo em distribuir as

riquezas, a renda, enquanto o outro projeto prima pela concentração de renda a custa

de todos. No que se refere a multas no Estado, por exemplo, o IMA, o IEF, o Igam

estão multando. Até empresas públicas, como a Emater, que tem um direcionamento,

atuam em uma linha de arrecadação, porque o convênio tem que ser assinado com o

Município e arrecada do Município; a cada projeto feito pelo técnico, é cobrado um

percentual do empréstimo que o agricultor faz junto ao banco. Então, a lógica é de

arrecadação, beneficiando poucos. E a lógica é a mesma em relação à Cemig e à

Copasa: não é a eficiência do serviço e da presença, mas da arrecadação.

Hoje, o povo brasileiro e mineiro tem clareza em relação a esses dois projetos, que

continuam em disputa. O nosso esforço em formar esse Bloco deve-se à consciência

de que precisamos conceber, dentro desse projeto neoliberal de Minas, como gestar

e formatar um projeto democrático-popular. O PMDB é um partido que vem dando

grande contribuição no âmbito nacional. Está à frente de sete Ministérios e ajuda o

governo a fazer a distribuição de renda, ajudando, de fato, um governo pautado pelo

socialismo.

Às vezes, quando falamos de socialismo, parece uma coisa muito distante. Consigo

enxergar o socialismo no Bolsa-Família, ou seja, trata-se de distribuir a riqueza.

Enxergo-o no ProUni, por meio do qual um jovem que cursou o ensino fundamental e

o ensino médio em escolas públicas é subsidiado para fazer curso superior. É a

distribuição da riqueza do Brasil, que alcança a todos, priorizando os mais pobres em

todas as áreas, seja na educação, seja na agricultura, com o Pronaf, o Mais Alimento,

que se inclui no Plano Safra, seja na área da saúde e da ação social, com as

unidades básicas de saúde, os Cras.

Então, a riqueza do Brasil não está sendo concentrada nas mãos de alguns, como
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aconteceu outrora, na privatização da Vale e em tantas outras ações, que

concentravam a riqueza e sucateavam o Estado e as empresas públicas, quando não

as privatizavam, ou os departamentos, como o DNPM, ligado ao Ministério de Minas

e Energia, responsável por conceder licenças de lavras e direito a atividade minerária,

que estava totalmente sucateado. Às vezes o governo é criticado por estar inchando

a máquina com empregos para os companheiros. Companheiros do Brasil, pois esses

estão tendo espaço. Como vamos ampliar as universidades federais sem fazer

contratação? Como vamos ampliar Cefets e Ifets sem fazer contratação? Como

teremos órgãos eficientes, como Ibama e DNPM, sem fazer contratação?

Mas essa é a crítica dos neoliberais e da elite, que não concebem um Estado

presente, atuante e eficiente. Para eles é o Estado mínimo e as grandes empresas

multinacionais, que estão com o capital. Eles que se entendam.

Aí favorecem os grandes em detrimento dos mais fracos, com o sacrifício e o

sofrimento e, muitas vezes, a morte dos mais fracos.

É com essa concepção que estamos na grande expectativa de, enquanto

Deputados e enquanto bloco, dar a nossa contribuição para um projeto democrático

popular em Minas Gerais. É nossa responsabilidade ir nessa direção, contribuindo

com nossos partidos. Na verdade, somos liderados pelos partidos, seja o PT, seja o

PCdoB, seja o PMDB. Cada partido tem plena autonomia, mas a afinidade é muito

importante em torno de um projeto. A Assembleia Legislativa é um espaço

privilegiado para ajudarmos e darmos a nossa contribuição na formatação desse

projeto.

Sr. Presidente, socializo o que discutimos ontem com o Governador em exercício,

Anastasia. A conversa com o Governador foi um desdobramento do nosso processo

do Plenário, legítimo, regimental: a obstrução; obstrução para forçar o governo a

enxergar o povo mineiro.

Foram três as situações que discutimos. A primeira, a universalização do Luz para

Todos. A Cemig publicou que licitou apenas 56 mil ligações para que sejam

executadas até dezembro de 2010. Achamos que isso era muito pouco, porque a

nossa demanda em Minas Gerais, até dezembro do ano passado, era de 115 mil

ligações. Por que licitaram apenas 56 mil ligações? O pior é que, das 56 mil ligações
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licitadas, a ordem de serviço foi para apenas em torno de 23 mil. É muito pouco.

Antes, em audiência, o próprio Djalma nos garantiu licitar mais 70 mil ligações,

porque já dizia que, depois do recadastramente deste ano, feito pela Emater, o

número já avançou para mais de 120 mil. Então, há esse compromisso que ele

assumiu conosco.

Ontem mostrei a carta com a resposta do Djalma, Presidente da Cemig, ao

Governador. Falei que queria que ele tomasse conhecimento, sem fazer nenhuma

chantagem ou ameaça. O recurso da Minoria é o compromisso com essa carta, com

o que o Djalma disse, de, até dezembro deste ano, licitar as 70 mil ligações, antes da

votação do Orçamento. O Orçamento é peça importante que temos, enquanto

Minoria, para obstruirmos. Para não entrarmos em obstrução em cima da hora, já

estamos adiantando que não haverá votação do Orçamento se não houver a licitação

das 70 mil ligações até dezembro, porque é um desrespeito ao homem e à mulher do

campo. A essa altura da história, é uma vergonha estar sem energia elétrica. Mais de

meio milhão de pessoas estão sem energia elétrica. Se quiserem ouvir uma notícia,

tem que ser por um radinho de pilha. Não têm geladeira, hoje essencial, liquidificador,

tanquinho de resfriamento de leite, máquina para picar o capim.

A energia tem a sua importância. Eu questionei como vamos levar o jovem a ter

consciência para permanecer no campo se um serviço essencial, como a energia

elétrica, ainda não chegou lá.

O nosso compromisso é a universalização da energia elétrica. E pautamos ontem

com o Governador em exercício o compromisso da Cemig de licitar até dezembro

deste ano e executar até dezembro do ano que vem o restante das ligações de

energia elétrica em Minas Gerais.

Outro ponto que apresentamos ao Governador foram as alíquotas de ICMS sobre

os produtos da agricultura familiar. Quantas vezes falei isso aqui! Era razão de nossa

obstrução. As nossas razões de obstrução são justas. Vejam bem o escândalo.

Para o telespectador entender, hoje há o Programa de Aquisição de Alimentos -

PAA -, do governo federal, que compra os produtos direto da agricultura familiar e os

doa para as entidades locais. Cada agricultor familiar pode vendê-los até a

R$4.500,00 - então, com 20 agricultores, chega-se a R$90.000,00. Dos R$90.000,00
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que o governo federal deposita na conta da associação, o governo estadual pega em

torno de R$15.000,00. Em vez de entrar com mais R$50.000,00 para ajudar as

entidades e o agricultor familiar, para que tenham um mercado local e possam vender

os seus produtos no próprio Município e não precisem deslocar-se para o Ceasa, o

governo estadual recolhe ICMS sobre os produtos beneficiados, como multimistura,

rapadura, doces, temperos, quitandas. Então é sobre isso que estamos falando. O

Governador garantiu-nos... Na verdade, a nossa expectativa era que o Governador

assinasse ontem o decreto regulamentando e definindo essa alíquota em 3%, e não

em 18%, 12% e 7%.

Outro ponto sobre o qual falamos se refere a aproximadamente

R$1.000.000.000,00 de empréstimo junto ao Bird. Foi uma autorização pedida aqui.

Queríamos saber em que ações esses recursos serão empregados. Comprometeu-se

a nos enviar ontem, ou até hoje, detalhadamente as ações em que esse recurso

estaria sendo empregado.

O Deputado Weliton Prado (em aparte)* - Gostaria de cumprimentar o Deputado

Padre João pela liderança e pelo pronunciamento. É desta maneira mesmo: “água

mole em pedra dura, tanto bate até que fura”. Enquanto o governo federal se esforça

para garantir a redução na carga tributária, principalmente dos mais pobres e

pequenos agricultores, infelizmente, em Minas, o governo anda na contramão. Isso é

um absurdo. Foi muito importante a participação de V. Exa., do PT, do bloco como

um todo. Votaremos favoravelmente ao empréstimo de R$1.000.000.000,00. Isso

mostra a nossa responsabilidade. Só que cumpriremos o nosso papel; queremos

fiscalizar e saber como será a aplicação, ou seja, se será justa e se vai ser para

aqueles Municípios que realmente mais precisam.

Concordo plenamente. A nossa carga tributária é um absurdo - desculpem-me a

palavra, mas é um verdadeiro roubo. Tiradentes foi esquartejado pelo quinto da

Coroa, por causa de 20%. Hoje só de IMCS da conta de energia são 42%, e o IPVA é

o mais caro do Brasil. A água está a preço de vinho, e a Taxa de Licenciamento só

existe em Minas Gerais.

Finalizando, está aqui o salário do servidor, que às vezes recebe menos de um

salário mínimo. Os servidores da segurança pública não fazem jus ao auxílio de
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periculosidade. Realmente a nossa luta tem de continuar com muita firmeza. Muito

obrigado. A luta continua!

O Deputado Padre João* - É o Estado mínimo, que para muitos era algo bem

teórico. Quando não se investe nos serviços, e as empresas públicas não se ocupam

com o intuito da eficiência do serviço e da descentralização, sobretudo da distribuição

de renda, isso simplesmente favorece determinados grupos econômicos. O povo

acaba bancando a máquina do Estado sem obter serviço. Basta vermos os

servidores. É cobrado o Ipsemg, mas nem sempre esse serviço é posto à disposição -

aliás, não por má vontade dos servidores, mas por uma decisão de governo que

consegue influenciar toda a política, seja das fundações, seja dos institutos e das

empresas públicas. Nesse sentido, o Governador não é o inocente de forma alguma.

Acredito nos servidores, que são sempre eficientes, sensíveis e que, de fato, querem

servir. Todavia precisam cumprir decisões e ordens que vêm de cima. O governo não

é o inocente. O modelo é esse. Na verdade, são modelos que estão aí em disputa.

Com a formação do bloco, estamos dispostos a dar a nossa contribuição a partir de

Minas Gerais. Essas são as nossas considerações, 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 15 minutos. Com a palavra, o Deputado

Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio - Cumprimento o Sr. Presidente, os colegas

Deputados, todos os que nos acompanham nesta Casa do povo mineiro ou que nos

assistem pela TV Assembleia.

Inicialmente, Sr. Presidente, quero dirigir-me aos colegas que hoje compõem a

Minoria desta Casa, pela qual sempre temos o respeito próprio do ambiente

democrático. Julgo que, mais uma vez, com toda essa movimentação, ganha a

democracia. Diria mais, teremos oportunidade de testemunhar em Minas Gerais algo

que já venho observando, não apenas uma relação de respeito e de convivência

democrática entre a Maioria e a Minoria, mas a oportunidade de Minas e o Brasil

terem a vivência clara de algo fundamental: um ambiente democrático.
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No meu entendimento, é uma das características mais nobres do verdadeiro

estadista, que é aquele que tem a compreensão de que governa para todos e que,

embora possa ter - e é razoável e saudável que tenha - as suas divergências e

diferenças com aqueles que não o apoiam, tem a compreensão de que deve manter-

se firme na defesa de um governo para todos e em que a Minoria seja sempre

respeitada. Assim, de maneira especial, refiro-me ao Governador Aécio Neves.

Afirmo que Minas e o Brasil terão a oportunidade de verem confirmado algo que já

testemunhamos em nosso dia a dia: a postura de estadista, o comportamento de

estadista, de alguém que tem a compreensão de que governa para todos. E dessa

forma tem sido a ação do Governador Aécio Neves desde o primeiro momento e de

seu primeiro mandato. Já no segundo mandato isso se tornou cada vez mais vigoroso

e enfrentou uma aliança justamente do PT e do PMDB, o que, para ele, não era

novidade: a formação desse novo bloco.

O Governador Aécio Neves, pelo comportamento e pela atitude de estadista de

trabalhar em prol de todos os mineiros, teve a manifestação espontânea de apoio de

inúmeras lideranças de diversos partidos, inclusive do PT e do próprio PMDB. E por

que isso? Por que afirmo que, mais uma vez, poderemos confirmar a condição de

estadista do Governador Aécio Neves? Olha, governar um Estado pode parecer uma

ação solitária. Alguns já até fizeram dessa forma, um pouco como donos do poder e

como alguém que concedia benesses para A ou B. Porém, o Governador inaugurou

uma nova época, a da parceria com todos os 853 Municípios, sem exceção. Portanto,

de maneira muito clara, ele deu um tratamento igualitário para PT, PSDB, PMDB,

DEM, A, B, C, D, enfim, para todos na hora de pactuar a parceria em prol do povo

mineiro. Isso é que dá essa tranquilidade - própria dos estadistas - de dizer: oposição

não é apenas natural; ela é necessária, é saudável e ajuda o povo a fazer essa

reflexão.

Portanto, vejo isso não só com naturalidade, mas também como algo extremamente

positivo. Assim fica mais evidente quem assume oposição ao governo e quem o

apoia. Na prática, na ação de governar, isso não pode interferir a tal ponto de

prejudicar “a” ou “b”. Com certeza não haverá de prejudicar, pois a história provou

isto: o Governador governou para todos os mineiros. Da mesma forma este
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Parlamento não poderá prejudicar o interesse do povo mineiro. Não tenho dúvida de

que não prejudicará. Tanto que o PT - já havia o bloco com o PCdoB - fez e fará

obstruções, mas votou e votará projetos do interesse do povo de Minas. Da mesma

maneira - e isso não é novidade alguma -, alguns membros do PMDB, com

frequência, manifestavam-se em obstrução, votando sistematicamente contra o

Governador Aécio Neves e fazendo questão de manifestá-lo de maneira pública,

como também alguns colegas do PMDB estavam sistematicamente num processo de

diálogo e de parceria com o governo. Continuarão fazendo isso, porque são homens

de formação, que não mudam com caneta, com posição, com notícia ou manchete de

jornal. Formação é história de vida. Então estou absolutamente seguro de que a

Assembleia mineira terá, mais uma vez, a oportunidade de escrever nas páginas da

história de Minas. Aqui Oposição e Situação ou Minoria e Maioria convivem de forma

respeitosa, fazem bom debate, mas buscam confluir no interesse do povo mineiro.

Aproveito, neste tempo que ainda me resta, para falar sobre esse interesse do povo

mineiro, sobre a luta de todos nós. Agora mesmo dava entrevista a um repórter que

me perguntou: “Deputado, e as emendas parlamentares?”. Há luta para aumentarmos

o valor? Eu disse que, de fato, faço coro com esse sentimento, mas primeiramente

precisamos explicar para o cidadão o que é emenda parlamentar. Hoje corremos o

risco de ser, às vezes, mal-interpretados, e é preciso separar o joio do trigo. Já vimos

escândalos envolvendo aplicação de recursos, de verbas federais, de emendas

federais. Quem não se lembra dos famosos sanguessugas? Quem não se lembra das

ações da Polícia Federal? As emendas de Deputados Estaduais - não tenho dúvida

de que posso falar isso pelos 77 Deputados - têm caráter muito importante de

participação popular, de controle social, de presença da sociedade na organização do

Orçamento. O Deputado é agente para legislar. Essa é a função precípua, que

normalmente o cidadão associa à figura do Deputado, do Legislativo, à Casa que

produz as leis, e é verdade. Essa é função fundamental. Pena que no Brasil a forma

de organização da nossa Federação é excessivamente centralizada em Brasília, e

99,9% de tudo que precisa ser feito para melhorar as legislações no Brasil depende

de lei federal, de tal maneira que a lei federal trava a pauta. Ela não permite que se

legisle nas Assembleias Legislativas ou nas Câmaras Municipais sobre uma série de
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assuntos do interesse do nosso povo, como meio ambiente, questões eleitorais e

tributárias. Tudo isso depende da lei federal, e infelizmente estamos assistindo a

certo imobilismo do Congresso Nacional, que, quando legisla, joga para a plateia e

faz o que vimos, coloca a Câmara de Vereadores nas manchetes, trazendo desgaste

e infelicidade para os Vereadores. Jogaram para a plateia para agradar algum

suplente de Vereador, mas sabendo que estavam votando de maneira errada e que

esbarrariam em dificuldades no Supremo.

Então, vira e mexe, quem está legislando no Brasil é o Supremo, por culpa, por

inoperância ou até incompetência da Câmara dos Deputados.

Voltando às funções dos Deputados, legislar é apenas uma delas. Fiscalizar é

outra. Acompanhar a aplicação do dinheiro público, das normas e das leis e o

funcionamento de toda a estrutura pública é fundamental. Mas existe a terceira

função, que talvez seja a que mais requer nossa atenção no dia a dia: a de

representar. O Deputado é seu representante, é aquele que vai dar voz ao seu

pensamento, aos seus anseios, às suas reivindicações junto à estrutura de governo.

Essa forma de representar é a que se manifesta por meio de emendas

parlamentares, obviamente entre outras ações. O cidadão procura o Deputado e diz

que está com dificuldade enorme, que a Apae da sua cidade precisa terminar sua

sede, precisa de veículo específico, apropriado para transportar seus alunos, suas

crianças. O Prefeito também procura o Deputado, desesperado porque o recurso não

fica no Município, mas o problema fica, e ele precisa pavimentar ruas, estruturar área

de lazer, quadra de esporte que fica na periferia, onde não há opções de lazer. O

Deputado Estadual faz o verdadeiro milagre dos pães: pega R$1.500.000,00 para

dividir para mais de 50 cidades, nas mais diversas áreas. É por isso que defendo,

como os demais colegas, que é hora de ampliarmos esse valor. Mas, por outro lado,

temos de reconhecer que mais valem R$1.500.000,00 e um Governador sério, que

paga as emendas às Prefeituras, às Apaes, às santas casas, do que se falar em

milhões e mais milhões e o dinheiro não chegar lá, na ponta, ficar apenas nas

intenções. É claro que as emendas parlamentares são importantes.

Esse pouco dinheiro que tivemos a felicidade de indicar em 2009 está me dando

algumas alegrias. Hoje acabei de concluir uma pequena emenda que havia deixado
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na área da saúde: uma parceria para fazer um centro cirúrgico na Santa Casa de

Nepomuceno, ao lado de Lavras, para ajudar a região. Ontem anunciávamos que

nossa pequena emenda na área de esporte nos possibilitaria alguns avanços em

Itapecerica e serviria para reformar o poliesportivo em Divinópolis. Nesta semana,

contataremos Oliveira para viabilizar apoio à Creche Nossa Senhora da Aparecida,

atendendo ao pedido dos nossos colegas Vereadores daquela cidade, como o

Valquir, o Américo, o João da Madalena, o Paulinho, Presidente da Câmara, e outros.

Solicitaram também que ajudássemos a Lira São João Batista, entidade musical que

desenvolve um trabalho cultural e social e fica no Distrito de Morro do Ferro, e,

simultaneamente, que ajudássemos o reisado de Oliveira, uma das tradições da

cidade. Nessa mesma linha, contatei o Prefeito de São João del-Rei e as Vereadoras

Cidinha e Jânia Costa. Com um pouquinho do nosso recurso ajudaremos na

pavimentação do Bairro Alto das Mercês, onde, em alguns lugares, as pessoas não

conseguem chegar em casa. É um bairro onde a grande maioria das pessoas é

constituída de operários, trabalhadores, pessoas humildes, que moram em casas

simples na encosta de um morro e, quando chove, sofrem muito. Esse bairro fica

atrás de uma das mais tradicionais igrejas de São João del-Rei, a Igreja de Nossa

Senhora das Mercês, no Largo das Mercês, onde se vê um sofrimento muito grande.

Poderíamos até dizer que quase simboliza o sofrimento de Cristo na cruz, já que é no

Largo das Mercês que ocorre a tradicionalíssima Semana Santa e o descimento do

corpo de Cristo da cruz. O sofrimento daquela população poderá ser diminuído por

meio de uma pequena emenda parlamentar que tenha como objetivo destinar

recursos à pavimentação de vias.

Da mesma maneira, eu poderia - mas agora o tempo não me permite - listar mais

de 50 cidades onde poderíamos tentar fazer um verdadeiro milagre dos pães,

concedendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, para acudi-las. Foi o que fizemos

com vários sindicatos rurais e é o que estamos fazendo ao recuperar a Lagoa

Grande, entre Passa-Tempo, Carmópolis e Oliveira, com uma emenda na área do

meio ambiente. É assim também que iremos ajudar as irmãs em Bom Despacho e os

clubes de futebol da cidade, atendendo ao apelo do nosso companheiro Vital, do

Vereador Ricardinho e de outros colegas. Portanto, Sr. Presidente, como hoje as
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emendas parlamentares e o orçamento é destaque na imprensa escrita e falada, quis

ilustrar este meu depoimento. Assim, ressalto que, para nós, emenda parlamentar é

coisa sagrada, é dinheiro público bem distribuído. Cabe ao povo fiscalizar para que a

Assembleia mineira continue sendo um ambiente de orgulho e respeito dos mineiros,

onde os Deputados destinem emendas para atender causas sociais e melhorar a

infraestrutura urbana de maneira transparente. Dessa forma, não correremos o risco

de enveredar pelo caminho dos sanguessugas e daqueles que se envolveram até

mesmo com a Polícia Federal, por não terem o devido zelo no uso do dinheiro

público.

Sr. Presidente, encerro minhas palavras, agradecendo-lhe e dizendo aos mineiros

que, nesse ambiente democrático, se continuarmos trabalhando com firmeza, com a

cabeça erguida, valerá a pena exercer a atividade política. Mesmo em tempos tão

difíceis, de tanta descrença, de tanta notícia ruim, vale a pena exercer a atividade

política se soubermos conviver de forma democrática, fazer o bom combate nas

horas certas e, acima de tudo, se representarmos bem o povo, levando o dinheiro

público aonde ele for mais necessário. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - 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 Getúlio Neiva. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o

prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva* - Caro Presidente Doutor Viana e caro Deputado

Domingos Sávio. Cumprimento V. Exa. pela abordagem que faz do papel dos

Deputados. V. Exa. está de parabéns por expor a necessidade de a sociedade

entender que as emendas parlamentares são realmente muito importantes. Talvez

algumas pessoas não compreendam efetivamente que as cidades do interior,

especialmente as pequenas, necessitam da participação do Deputado no

encaminhamento dos seus pleitos, das suas necessidades, bem como dos pleitos de

suas Prefeituras e entidades.

Gostaria, neste momento, Sr. Presidente, de fazer uma abordagem a respeito de

um assunto que me preocupa há muito tempo. Trata-se da questão da

municipalização da reforma agrária. Quando participei da Comissão de Política
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Agropecuária e Agroindustrial, discuti com o Deputado Padre João a necessidade de

se buscar a minimização desse confronto nacional, que hoje está nas manchetes dos

jornais e em todas as emissoras de televisão. Refiro-me ao caso do MST, que invade

terras, destrói laranjais, o que configura uma distorção de uma luta social válida e

necessária. É preciso haver reforma agrária; o Brasil avançaria muito se progredisse

na reforma agrária. Quanto a essa questão, o governo Lula avançou bastante.

Enquanto não houver a municipalização da reforma agrária, teremos conflitos, que

deixam dúvidas perante a opinião pública. A dúvida, por exemplo, dos

R$160.000.000,00 destinados às ONGs que sustentam o MST. Elas não se registram

como entidade, não têm CGC, não têm inscrição estadual, não têm endereço certo

nem sequer podem ser processadas quando, criminosamente, destroem laranjais,

invadem propriedades particulares e até do próprio governo. Essas ONGs que

repassam recursos para esse tipo de atividade estão fazendo uma tentativa de

desempenhar um papel social. Na verdade, a ótica caolha do governo federal - não

do governo Lula, mas de todos os governos federais - não lhe permitir entender até

hoje que o Município é mais competente para realizar obras, para resolver problemas,

porque ali no Município as pessoas se entendem, se compreendem e convivem umas

com as outras. Temos levantamentos que provam, de forma cabal, que os recursos

aplicados pelo Município rendem muito mais que os aplicados pelo Estado e pelo

governo federal. As obras municipais são mais baratas que as estaduais e federais.

Permanece essa tônica no Brasil de que o poder central precisa ter um volume

grande de recursos como tem hoje. Setenta por cento do total da arrecadação no

Brasil vai para os cofres do governo federal. É aquela velha história, que todo político

menciona na campanha, mas que depois não concretiza na sua ação, de que o

Município é a célula “mater” da Nação, de que é no Município onde tudo acontece,

onde a pessoa nasce e registra-se no cartório de registro civil, onde cria a sua

empresa, onde trabalha, produz e estuda. Isso tudo é falado à bastança no Brasil

afora por todos os políticos, em todas as campanhas eleitorais. Essa defesa é feita,

mas, na hora de agir, de efetivar a ação, nunca vi governos estadual ou federal que

colocassem em prática essa pregação.

Hoje estamos convivendo com a situação dramática, desesperadora dos
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Municípios. Um cala a boca de R$1.000.000.000,00 foi dado, mas não representou

sequer 30% das necessidades dos Municípios. Outro cala a boca, agora de mais

R$1.000.000.000,00, será pago no dia 15. Já atrasaram duas vezes o repasse, mas

agora vão pagar no dia 15. Isso é para tentar compensar aquela isenção concedida.

Toda a indústria automobilística se beneficiou da isenção do IPI. Estamos batendo

nesse assunto o tempo todo, mostrando o erro que a equipe econômica do governo

federal está cometendo e repetindo. O Presidente Lula talvez não tenha sido

informado de que existe saída melhor para resolver esse problema da crise, que,

graças a Deus, está sendo superada, e o Brasil está levando vantagem sobre os

demais países, graças às ações do governo.

De vez em quando, aqui, o Deputado Antônio Júlio faz algumas críticas muito fortes

ao governo do Estado e afirma ter a certeza de que o Governador não sabe o que

está acontecendo. Tenho certeza de que o Presidente Lula não sabe, porque a

equipe econômica, em vez de reduzir a tal da Cofins, que é dele, reduziu o IPI, que é

dos Municípios e dos Estados.

Mas a questão das ONGs preocupa-me muito. Conheço Deputados Federais e

Senadores que são donos de ONGs. Deputado Estadual só conheci um, por

enquanto. Não direi o nome dele para não ferir colega. Mas Deputados Federais

conheço vários, vários políticos que organizam ONGs para fazer a manipulação de

recursos públicos. Na minha cidade, por exemplo, as ONGs, especialmente um tal de

Comitê Popular e APJ, receberam verbas estaduais, federais, ao longo de muito

tempo, e até verbas italianas, dinheiro de fora. Nunca prestaram conta, nunca

publicaram um balancete e serviram de suporte político para ganhar uma eleição no

nosso Município. Hoje, que coisa estranha, Sr. Presidente, a sede de uma ONG, a

APJ, transformou-se na Secretaria Municipal de Ação Social. A outra ONG virou sede

dos movimentos de catalogação e distribuição do Bolsa-Família. Essa história é

estranha. As pessoas precisam começar a desconfiar disso.

Não é possível que o povo brasileiro contribua com seu imposto e coloquem lá:

organizações não governamentais - ONGs - um nome até difícil de o povo entender.

O que é ONG? É um grupo de pessoas que se juntam, formam uma entidade para

receber dinheiro e não prestam conta dele. O dinheiro desaparece e vai subsidiar até
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atividades criminosas, como a invasão do laranjal da Cutrale. Íamos fazer lá o

território do Mucuri em 2004. Estava tudo prontinho - recursos federais garantidos, o

governo Lula nos ajudando -, mas uma Deputada, nossa colega, que virou Prefeita de

Teófilo Otôni, mandou invadir um território de propriedade do governo federal. A lei

diz que não se pode invadir terreno produtivo, mas invadiram a Cutrale, que estava

produzindo laranja e suco de laranja.

Quero dizer que essa história de ONG é algo problemático. O Tribunal de Contas

da União, há mais de três anos, tem levantado essa questão, colocado de forma clara

para a população: trata-se de desvio violento de recursos do governo para atender

interesses que não são nem do povo nem do governo, mas de grupos organizados

que, politicamente, apropriam-se desses recursos para fazer um trabalho político-

partidário. Sei que o Lula é um artista. Ele já colocou o chapéu do MST na cabeça e

coloca o chapéu de todas as entidades. Fica bem com todos, mas chega um

momento em que é preciso questionarmos. E vejam que meu partido está apoiando o

Lula desde o primeiro momento, está dando cobertura com seis Ministros, mas não

podemos deixar de criticar quando há um erro, um equívoco. É preciso que realmente

se faça publicamente essa advertência.

Para não dizer que não falei de flores, falarei das flores de Minas Gerais. Sr.

Presidente, estou aqui com um papel na mão. Não direi os nomes das pessoas, mas

comentarei o assunto para ver se a Secretaria de Fazenda e a Secretaria de Defesa

Social tomam providências antes que eu tenha de fazer a denúncia. Criou-se aqui em

Minas Gerais a Delegacia Especializada de Investigações de Fraudes, Departamento

de Investigações Patrimoniais. Pois bem, Sr. Presidente. Trata-se de uma delegacia

especializada que investigará crimes, fraudes. Ótimo. No entanto, o que está

acontecendo? Em vez de a fiscalização estadual procurar as empresas ou visitá-las

para verificar seus livros, seus papéis, suas notas fiscais, suas aquisições e suas

vendas, o cidadão está recebendo um mandado de intimação do Delegado. Quem

está fazendo cobrança de imposto em Minas Gerais é o Delegado de Polícia. É um

absurdo. Não há um processo administrativo aberto ou uma procura do cidadão. E

não é apenas um caso. Tenho nas minhas mãos seis casos e vou buscar os outros.

Estão cobrando ou tentando cobrar das pessoas por meio da polícia. Ora, que Estado
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de Direito é esse em que a polícia vira cobradora de impostos do Estado? Estamos

voltando ao tempo da derrama? Estamos voltando ao ano de 1400, de 1500, quando

os reis enviavam seus cobradores de casa em casa para tomar o dinheiro das

pessoas e construir seus tesouros particulares? Minas Gerais entrará nisso? Aqui, Sr.

Presidente, faço um pedido, um apelo aos Secretários de Fazenda e de Defesa

Social: se houver um convênio entre a Secretaria de Fazenda e a polícia para fazer

cobrança, que haja uma revisão desse acordo. Não é possível. Sabemos muito bem

que há uma cultura de sonegação no Brasil. Uma parcela considerável dos

comerciantes ou quase todos não pagam todos os impostos, não emitem nota fiscal,

sonegam. E sabemos disso. Sabemos, aliás, que é uma regra aceita até mesmo pela

própria Secretaria de Fazenda: sonegação de até 30% não é problema. Então, é o

mesmo caso, que contei aqui uma vez, daquele Vereador que defendia o Prefeito

com veemência, enquanto outro Vereador o acusava de estar roubando. Um dia, o

Vereador que acusava o Prefeito de estar roubando provou que realmente o Prefeito

estava roubando, num percentual de 25%, em uma obra de galeria pluvial. O

Vereador que defendia o Prefeito subiu à tribuna, pediu desculpas e disse: “Não mais

defenderei o Prefeito, pois meu colega acaba de provar que o Prefeito roubou 25%

em uma obra de canalização pluvial. Se fossem os 10% de lei, tudo bem”.

Será que é assim que age a Secretaria de Fazenda? “Sonegação pequena não tem

problema. Temos de ir atrás das grandes”. A situação mudou. Pequenos lojistas

estão sendo convocados pela polícia antes da abertura de um processo

administrativo por parte da Secretaria de Fazenda. A Secretaria de Fazenda não

possui fiscais suficientes? Novo concurso. Estão faltando fiscais? O Sindifisco tem

dito que estão faltando fiscais. Todavia, há uma outra vertente que diz que agora o

trabalho de apuração de fraudes é mais inteligente. Inteligente por meio da polícia?

De Delegado? De Escrivão? De Detetive, que visita e achaca pessoas?

Chegou ao meu conhecimento o caso de um cidadão que teve de pagar

R$3.000,00 para que não continuassem a verificação. Todos sabemos, é uma

realidade, assim como o próprio governo, que não dá muita importância a isso, que é

difícil perseguir todos os empresários para que contribuam sobre tudo o que

comercializam e movimentam.
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Há um irrealismo fantástico neste país. A carga tributária é tão grande que quem

não sonega não sobe na vida: quebra. O próprio governo federal e o governo do

Estado sabem disso, razão pela qual abrem mão de algumas coisas. No entanto, não

podemos deixar, em Minas Gerais, os papéis se inverterem. Colocar Delegado para

cobrar dos pequenos empresários é brincadeira. Delegado fazer notificação para o

cidadão apresentar talão de nota fiscal? Isso é brincadeira. Pergunto-me se isso é

verdade, se existe um convênio, se essa delegacia foi criada “na bistunta” ou se foi

criada por uma lei aprovada nesta Casa. Não conheço uma lei que dê suporte à

criação de uma delegacia especializada em fazer cobrança para a Secretaria de

Fazenda.

Já concluirei. A denúncia que faço, Sr. Presidente, é séria. Seis pessoas já me

procuraram. Devem ter procurado outros tantos Deputados, outras pessoas. Não se

pode entender o fato de não haver um processo administrativo de cobrança nem a

visita de um Fiscal de Rendas do Estado. Sou filho de Fiscal de Rendas do Estado.

Meu pai era Fiscal de Rendas do Estado. No tempo em que ele exercia o cargo, havia

tanta honestidade, tanta seriedade que o próprio fiscal recebia o dinheiro e o punha

dentro de sua mala a fim de levar para a coletoria. O fiscal arrecadava em dinheiro.

Recebia e prestava contas na coletoria. Não havia tanto roubo como hoje, tanta falta

de vergonha como atualmente.

Estou fazendo essa advertência porque, das seis pessoas que me procuraram, uma

confessou ter sido achacada e ter dado R$3.000,00 para que paralisassem a

investigação policial na empresa a mando da Secretaria de Fazenda.

Minha preocupação é essa. Por isso faço essa advertência. Tenho certeza de que o

Governador Aécio Neves não sabe disso. Ele não sabe que estão se comportando

dessa maneira. É preciso investigar fraudes, mas, antes de entregar o caso à polícia,

é necessário fazer o respectivo processo administrativo.

Obrigado, Sr. Presidente. Volto à carga na próxima semana, com outras

informações a respeito desse assunto.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - 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, do Projeto de Lei nº 3.619/2009, uma vez que permaneceu em ordem do

dia por seis reuniões. A Presidência informa ao Plenário que, no decorrer da

discussão, foram apresentadas ao projeto duas emendas do Deputado Weliton

Prado, que receberam os n°s 3 e 4, e, nos termos do  § 2º do art. 188 do Regimento

Interno, encaminha as emendas com o projeto à Comissão de Administração Pública,

para parecer.

- O teor das emendas apresentadas é o seguinte:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 3.619/2009

EMENDA Nº 3

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. ... - Fica vedada a cobrança do serviço de telecomunicações com uso da

tecnologia Power Line Communications - PLC - nas faturas de energia elétrica”.

Sala das Reuniões, 8 de outubro de 2009.

Weliton Prado

Justificação: Esta emenda visa defender os consumidores contra a cobrança do

serviço de telecomunicações na mesma conta de energia elétrica. A este caso,

especificamente, aplica-se direito do consumidor previsto no art. 39, inciso I, do

Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 39 - É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, entre outras práticas

abusivas:

I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro

produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos”.

A fatura do serviço de transmissão de dados, portanto, não poderá ser cobrada

junto com a fatura de energia elétrica, mesmo que as redes de distribuição sejam as

mesmas.

EMENDA N° 4

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. ... - O percentual de 90% da apuração das receitas do uso das instalações de

distribuição nas atividades com o uso do Power Line Communications - PLC -,
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sistema de telecomunicação previsto no inciso II do art. 2º da Lei nº 8.655, de 18 de

setembro de 1984, com a redação dada por esta lei, reverterá aos consumidores de

energia elétrica.”.

Sala das Reuniões, 8 de outubro de 2009.

Weliton Prado

Justificação: A emenda apresentada tem por escopo assegurar que significativa

parcela do lucro obtido pelas distribuidoras com a exploração da tecnologia Power

Line Communications - PLC - seja repassada aos consumidores de energia elétrica e

destinada a modicidade tarifária, nos termos da legislação estabelecida pela Agência

Nacional de Energia Elétrica.

A Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig - vem obtendo lucros crescentes

e contínuos que superaram R$1.700.000,00 em cada um dos últimos três anos, sem

que os ganhos de produtividades fossem repassados aos consumidores.

Em razão da tarifa de energia elétrica fornecida pela Cemig para as residências ser

uma das mais cara do País, incluído o ICMS de 30% para o consumo maior do que

90kwh, o valor das contas de luz das residências é um dos grandes pesadelos das

famílias em Minas Gerais.

Em 2003 ocorreu o primeiro ciclo tarifário de todas as concessionárias do País. Na

ocasião, houve aumento de 31% nas tarifas residenciais dos consumidores da Cemig.

Da data supracitada até 2007, foram quase 100% de aumento, enquanto a inflação

no período foi 29%.

Diante dos fatos, pesquisa realizada pela Fecomércio-MG, em 2007, demonstrou

que o item que mais pesava no bolso do consumidor em Minas Gerais era a conta de

luz, que representava quase 22% do gasto total das famílias de Minas, sendo

superior à despesas com alimentação e higiene juntas.

Em 2008, a pesquisa de Sondagem do Orçamento Doméstico do Consumidor de

Belo Horizonte indicou que a conta de energia elétrica ocupava o 2º lugar entre as

despesas correntes familiares de maior peso, atrás apenas da despesa com

alimentação.

Portanto, tal medida é fundamental na busca de tarifas mais justas, com revisões e

reajustes que não penalizem de forma excessiva os consumidores de energia
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elétrica.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a ordinária de terça-feira, dia 13, às 14 horas, com a seguinte ordem

do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada nesta edição.). Levanta-se a

reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.736/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

de utilidade pública a Conferência de São Sebastião da Sociedade de São Vicente de

Paulo, com sede no Município de Ingaí.

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 2.736/2008 pretende declarar de utilidade pública a Conferência

de São Sebastião da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de

Ingaí, que tem como finalidade promover ações objetivando a melhoria da qualidade

de vida da população carente residente na localidade.

Para alcançar suas metas, distribui cestas básicas, agasalhos e medicamentos;

oferece auxílio-funeral; disponibiliza atendimento médico e presta apoio material e

moral aos mais necessitados; mantém asilo, creche e berçário.

Dessa maneira, procura propiciar aos seus assistidos uma vida mais digna,

trabalhando para valorizar o indivíduo 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 2.736/2008
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em turno único.

Sala das Comissões, 8 de outubro de 2009.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.686/2009

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 dos Idosos, Pensionistas e Aposentados

de Contagem - Assipac -, com sede no Município de Contagem.

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. 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 3.686/2009 tem por escopo declarar de utilidade pública a

Associação dos Idosos, Pensionistas e Aposentados de Contagem, entidade civil sem

fins lucrativos, que tem por finalidade promover a integração de seus associados por

meio de atividades de caráter cívico, cultural, esportivo, turístico, recreativo e social.

Para cumprir seus objetivos programáticos, a entidade desenvolve ações as mais

diversas, sempre com o intuito de melhorar a qualidade de vida de seus associados,

incentivando a participação concreta na defesa dos interesses coletivos para a

consolidação da cidadania, o que constitui valiosa parceria com o poder público.

Diante da relevância de seu trabalho, é oportuno e meritório conceder-lhe o título de

utilidade pública.

Esclareça-se que o Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem por fim aprimorar a técnica do texto do projeto e fazer constar em seu art.

1º o nome do Município sede da entidade.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.686/2009 em turno

único, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
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Justiça.

Sala das Comissões, 8 de outubro de 2009.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.719/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em epígrafe visa

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de São Gonçalo do Bação,

com sede no Município de Itabirito.

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 3.719/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária de São Gonçalo do Bação, com sede no Município de Itabirito, pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como finalidade congregar e

representar os moradores do Distrito de São Gonçalo do Bação na defesa de seus

interesses.

Com esse propósito, reivindica para os associados melhoria na infraestrutura de

água, luz, limpeza, educação, saúde, lazer, transporte e moradia; contribui para a

formação e organização do bem-estar da comunidade; promove o congraçamento, a

união e a integração social, desportiva, cultural e profissional de seus membros;

disponibiliza produtos e serviços necessários; defende a liberdade de organização e

participação como caminho para uma sociedade mais justa e fraterna.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.719/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 8 de outubro de 2009.

Ivair Nogueira, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.721/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Sagarana -

Ambasa -, com sede no Município de Cordisburgo.

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 3.721/2009 tem por objetivo declarar de utilidade pública a

Associação dos Moradores do Bairro Sagarana - Ambasa -, com sede no Município

de Cordisburgo, entidade sem fins lucrativos, que possui finalidades de natureza

filantrópica, assistencial e sociocultural.

Para a consecução de seus objetivos, desenvolve atividades voltadas ao bem

comum de seus associados e demais moradores de sua área de abrangência; à

proteção e assistência às famílias, o que inclui ações de combate à fome e à pobreza;

à promoção do desenvolvimento socioeconômico das comunidades assistidas; à

defesa e proteção do meio ambiente.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.721/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 8 de outubro de 2009.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.723/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

de utilidade pública a Ação Social Ibitiurense, com sede no Município de Ibitiúra de
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Minas.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.723/2009 pretende declarar de utilidade pública a Ação Social

Ibitiurense, com sede no Município de Ibitiúra de Minas, que tem como finalidade

desenvolver atividades culturais, educacionais, assistenciais e de promoção humana,

trabalhando para valorizar o indivíduo e a comunidade.

Seu trabalho tem caráter filantrópico, na medida em que contribuí para a

subsistência dos habitantes mais carentes da localidade.

Porque intenta assegurar aos seus assistidos integridade e dignidade, ela é

merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.723/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 8 de outubro de 2009.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.731/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Ruy Muniz, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Organização das Associações de Montes Claros - Orgamontes -,

com sede no Município de Montes Claros.

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 3.731/2009 pretende declarar de utilidade pública a
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Organização das Associações de Montes Claros - Orgamontes -, com sede no

Município de Montes Claros, entidade sem fins lucrativos, que tem por escopo

assessorar as entidades sociais filantrópicas desse Município.

Com esse propósito, presta serviços às organizações do terceiro setor,

especialmente com relação ao processo eleitoral e ao desenvolvimento de projetos;

defende a livre associação e os interesses de grupos específicos para o pleno

exercício da cidadania.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.731/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 8 de outubro de 2009.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.733/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Zezé Perrella, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária Amigos de Ervália - Acae -, com sede no

Município de Ervália.

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 3.733/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária Amigos de Ervália - Acae -, com sede no Município de Ervália, que tem

como finalidade coordenar as obras e movimentos sociais, tendo em vista a melhoria

da qualidade de vida da população local.

Com esse propósito, desenvolve atividades culturais, esportivas, sociais,

educacionais e assistenciais, propiciando o desenvolvimento do espírito de

comunidade, o bom relacionamento e convívio entre seus associados. Atua, ainda, na
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promoção de valores éticos e da cidadania.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.733/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 8 de outubro de 2009.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.738/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Agentes Judiciários da

Infância e da Juventude da Comarca de Ipatinga, com sede no Município de Ipatinga.

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 3.738/2009 tem por objetivo declarar de utilidade pública a

Associação dos Agentes Judiciários da Infância e da Juventude da Comarca de

Ipatinga, com sede no Município de Ipatinga, entidade sem fins lucrativos, cuja

finalidade precípua é a defesa dos interesses, direitos e demandas dos seus

associados, especialmente no desenvolvimento de atividades de apoio a crianças,

adolescentes e portadores de necessidades especiais.

Para viabilizar tal finalidade, firma parcerias com centros de pesquisas,

universidades, faculdades e escolas técnicas; participa de atividades de educação,

profissionalização e reabilitação social, com o intuito de reintegrar adolescentes no

convívio social; desenvolve programa específico destinado a formação e orientação

dos jovens para a cidadania e promove palestras em escolas públicas e privadas.

A entidade também distribui cestas básicas para famílias carentes e orienta sobre

temas importantes para a harmonia entre seus associados, como convívio social,
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álcool e drogas.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.738/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 8 de outubro de 2009.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.739/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

objetivo declarar de utilidade pública a Creche Berçário Maria Dolores, com sede no

Município de Ipatinga.

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 3.739/2009 tem por objetivo declarar de utilidade pública a

Creche Berçário Maria Dolores, com sede no Município de Ipatinga, entidade sem fins

lucrativos, que tem finalidades de natureza filantrópica, educacional e ambiental.

Objetiva, dessa forma, amparar e educar crianças sem recursos financeiros;

combater a fome e a pobreza; promover inserção no mercado de trabalho; orientar

crianças e pais acerca da preservação e respeito ao meio ambiente e motivar as

famílias a integrarem o mutirão da casa própria e da horta comunitária.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.739/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 8 de outubro de 2009.

Ivair Nogueira, relator.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.960/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em tela, de iniciativa do Governador do Estado, “dispõe sobre

indenização à Associação dos Empregados da Fundação João Pinheiro”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 5/2/2009, foi a proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos de

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do disposto no art. 188,

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

Fundamentação

O projeto em análise visa a autorizar a Fundação João Pinheiro, pessoa jurídica de

direito público, a proceder ao ressarcimento dos valores despendidos pela

Associação dos Empregados da Fundação João Pinheiro - AEFJP - na construção de

benfeitorias em terreno da Fundação que fora cedido à referida Associação.

Cumprindo o escopo de promover melhorias na qualidade de vida e satisfação de

seus funcionários, a Associação dos Empregados da Fundação João Pinheiro

realizou investimentos diversos, os quais se corporificam nas benfeitorias e

construções hoje presentes no imóvel e serão objeto de restituição à Fundação.

O direito contemporâneo tem, paulatinamente, evoluído para um viés pós-

positivista, livre das amarras formalistas de outrora. Com isso, os princípios jurídicos,

antes relegados a segundo plano, vêm galgando papel fundamental na construção de

um Estado Democrático de Direito. Entre esses princípios jurídicos, reside no bojo do

ordenamento a concepção, há muito aceita, de que nenhuma pessoa física ou jurídica

pode locupletar-se às custas de outrem.

O projeto em tela visa, justamente, a evitar tal situação. Caso a Fundação João

Pinheiro, proprietária do terreno cedido, viesse a recebê-lo acrescido de variadas

construções e benfeitorias sem proceder a nenhum ressarcimento, iria beneficiar-se

do enriquecimento decorrente da valorização do imóvel às custas da Associação de

seus empregados, responsável pela realização das obras. Tal situação não apenas

violaria o princípio da vedação do enriquecimento sem causa, insculpido no art. 884
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do Código Civil, mas afrontaria, ainda, o princípio da moralidade administrativa,

presente no “caput” do art. 37 da Constituição Federal, o qual rege toda a

administração pública.

Por outro lado, algumas pequenas alterações no texto do projeto se mostram

necessárias.

Em primeiro lugar, entendemos que, em prol da garantia de mais transparência e

lisura, o ressarcimento que se visa autorizar deve ser condicionado à apresentação

de documentos que comprovem toda a relação jurídica desenvolvida ente a

Fundação João Pinheiro e a Associação de seus empregados e a regularidade

jurídica da Associação. Diante disso, apresentamos a Emenda nº 1, ao final deste

parecer.

Em segundo lugar, entendemos incorreta a disposição constante no art. 2º do

projeto, segundo a qual as despesas eventuais correrão à conta de dotação

orçamentária própria. Considerando que o imóvel está sendo restituído à Fundação

João Pinheiro e, portanto, será ela a beneficiada pela valorização das obras e

benfeitorias realizadas, a própria Fundação, pessoa jurídica autônoma e detentora de

patrimônio próprio, deverá arcar com tais custos.

Não obstante essa óbvia conclusão, a atual redação do art. 2º do projeto pode

ensejar a errônea interpretação de que caberia ao Estado de Minas Gerais, por meio

de dotação orçamentária, custear o ressarcimento cabível à Associação dos

Empregados da Fundação João Pinheiro. Em razão disso, entendemos necessária a

apresentação da Emenda nº 2.

Conclusão

Diante dos argumentos expostos, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 2.960/2009 com as Emendas nºs 1 e 2, a seguir

apresentadas.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se o seguinte § 2º ao art. 1º, passando o parágrafo único a § 1º:

“Art. 1º - (...)

§ 2º - O ressarcimento de que trata o “caput” deste artigo está condicionado à

apresentação à Fundação João Pinheiro dos seguintes documentos:



____________________________________________________________________________
673

I - documento que comprove estar a AEFJP ativa e regularmente registrada no

Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas;

II - estatuto e ata de eleição da atual diretoria da AEFJP, devidamente registrados

no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas;

III - notificação da resolução do contrato de cessão do terreno em que foram

edificadas as benfeitorias objeto de ressarcimento;

IV - comprovação da entrega do imóvel.”.

EMENDA Nº 2

Suprima-se o art. 2º.

Sala das Comissões, 7 de outubro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Chico Uejo - Ronaldo

Magalhães - Fábio Avelar.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.481/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Governador do Estado, foi encaminhado a esta Casa, por meio da

Mensagem nº 381/2009, o projeto de lei em epígrafe, que “altera leis que criam

fundos estaduais, promovendo a sua adequação aos dispositivos constantes da Lei

Complementar nº 91, de 19 de janeiro de 2006, e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 3/7/2009, foi a proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Em cumprimento do disposto no art. 173, § 2°, do Re gimento Interno, foi anexado à

proposição o Projeto de Lei n° 3.573/2009, de autor ia da Deputada Ana Maria

Resende, que dispõe sobre a renegociação de débitos referentes ao Fundo Jaíba e

altera dispositivos da Lei nº 15.019, de 15/1/2004, que dispõe sobre o Fundo de

Desenvolvimento Regional do Jaíba e revoga as Leis nºs 11.394, de 6/1/94, e 12.366,

de 26/11/96.

Vem agora o projeto 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
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O projeto de lei em epígrafe promove alterações nas seguintes normas:

a) na Lei nº 15.981, de 16/1/2006, que cria o Fundo de Incentivo ao

Desenvolvimento – Findes –;

b) na Lei nº 15.980, de 13/1/2006, que cria o Fundo de Equalização do Estado de

Minas Gerais;

c) na Lei nº 11.396, de 6/1/94, que cria o Fundo de Fomento e Desenvolvimento

Socioeconômico do Estado de Minas Gerais – Fundese –;

d) na Lei nº 15.019, de 15/1/2004, que dispõe sobre o Fundo de Desenvolvimento

Regional do Jaíba – Fundo Jaíba –;

e) na Lei nº 15.686, de 20/7/2005, que dispõe sobre o Fundo de Assistência ao

Turismo – Fastur –;

f) na Lei nº 15.975, de 12/1/2006, que cria o Fundo Estadual de Cultura;

g) na Lei nº 12.227, de 2/7/96, que cria o Fundo Estadual de Assistência Social –

Feas –;

h) na Lei nº 11.397, de 6/1/94, que cria o Fundo para a Infância e a Adolescência –

FIA –;

i) na Lei nº 11.402, de 14/1/94, que cria o Fundo Penitenciário Estadual e dá outras

providências;

j) na Lei nº 14.086, de 6/12/2001, que cria o Fundo Estadual de Defesa de Direitos

Difusos;

k) na Lei nº 14.869, de 16/12/2003, que cria o Fundo de Parcerias Público-Privadas

do Estado de Minas Gerais;

l) na Lei nº 11.830, de 6/7/95, que cria o Fundo Estadual de Habitação;

m) na Lei nº 13.452, de 12/1/2000, que cria o Fundo Estadual de Desenvolvimento

de Transportes – Funtrans –;

n) na Lei nº 11.983, de 14/11/95, que institui o Fundo Estadual de Saúde.

As alterações pretendidas visam a adequar as disposições das referidas normas ao

previsto na Lei Complementar nº 91, de 19/1/2006, que dispõe sobre a instituição,

gestão e extinção de fundos estaduais.

Feitas essas considerações, passamos a nos pronunciar sobre o projeto em exame,

nos limites de nossa competência.
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A matéria objeto do projeto de lei em questão se insere no domínio de competência

legislativa estadual, conforme o disposto no inciso I do art. 24 da Constituição da

República, que estabelece competência concorrente para legislar sobre direito

financeiro.

No que concerne à iniciativa para deflagrar o processo legislativo, nada há que

impeça a tramitação do projeto nesta Casa.

Há de apontar, no entanto, uma impropriedade verificada: foram incluídos, em um

único projeto de lei, dispositivos alterando várias leis, relativas a diferentes fundos

estaduais, as quais, por sua vez, tratam de matérias afetas às mais diversas áreas.

Nesse aspecto, há impedimentos de natureza legal e regimental a que a proposição

tramite nesta Casa na forma apresentada.

Em primeiro lugar, a Lei Complementar nº 78, de 9/7/2004, que dispõe sobre a

elaboração, a alteração e a consolidação das leis do Estado, conforme o previsto no

parágrafo único do art. 63 da Constituição mineira, determina, no inciso I do art. 3º,

que “cada lei tratará de um único objeto, não sendo admitida matéria a ele não

vinculada por afinidade, pertinência ou conexão”.

Da mesma forma, o tratamento de diferentes conteúdos em uma única proposição

encontra impedimento de natureza regimental. A Resolução nº 5.173, de 1997, que

contém o Regimento Interno desta Assembleia Legislativa, veda a apresentação de

proposições que contenham mais de uma matéria.

Acrescente-se que o art. 182 do citado Regimento – sem prejuízo do exame

preliminar desta Comissão – limita o exame das proposições a, no máximo, três

comissões de mérito. Ora, as modificações constantes no projeto em tela exigiriam a

análise de mais de três comissões de mérito, o que contraria o mencionado preceito

regimental.

Diante desse quadro, esta Comissão, atendendo ao disposto no art. 173, § 5º, do

Regimento Interno, promoveu o desmembramento do projeto em proposições

específicas. Assim, apresentamos, ao final deste parecer, um substitutivo, para

adequar o projeto original à forma regimentalmente prevista para sua tramitação, e

seis anexos, os quais contêm os projetos de lei desmembrados, a serem analisados

pelas comissões competentes. É importante ressaltar que foi mantida a autoria do
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Governador do Estado.

Na elaboração dos anexos, além das matérias abordadas, foi considerada a

natureza das modificações e as funções desempenhadas por cada fundo, visando à

possibilidade de conferir celeridade à análise de mérito, sem prejuízo do debate das

questões que envolvem o projeto.

Além disso, tais anexos deverão ir primeiramente a Plenário, para receber novos

números, e, posteriormente, retornar a esta Comissão para a devida análise.

Ressalte-se que o Substitutivo nº 1, apresentado ao final deste parecer, altera os

arts. 1º, 5º, 7º, 8º e 10 da Lei nº 15.019, de 2004, que trata do Fundo de

Desenvolvimento Regional do Jaíba – Fundo Jaíba. É o que veremos a seguir.

A alteração proposta para o art. 1º da citada Lei nº 15.019 apenas corrige a

remissão feita à lei geral dos fundos, tratando-se, portanto, de mera adequação aos

preceitos da técnica legislativa.

A modificação do art. 5º da mesma lei visa a estabelecer a natureza e a função do

fundo bem como as modalidades de aplicação dos seus recursos, buscando adequá-

lo ao disposto nos arts. 3º e 4º da Lei Complementar nº 91.

O parágrafo único do art. 5º da referida norma estabelece o prazo para a concessão

de financiamento. De acordo com a proposição em exame, o prazo máximo de

contratação de financiamento passa a ser de dez anos, podendo ser prorrogado por

ato do Poder Executivo, uma única vez, por, no máximo, quatro anos, e com base na

avaliação de seu desempenho. Consideramos correta a alteração, uma vez que está

em conformidade com o art. 4º, inciso III, e o art. 18, § 2º, da aludida lei

complementar.

O art. 7º da mencionada norma estabelece que o órgão gestor do fundo será a

Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Seapa –, com as

atribuições definidas no art. 8º e no inciso I do art. 9º da Lei Complementar nº 91.

O “caput” do art. 8º da referida lei determina que o agente financeiro do fundo é o

Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. – BDMG – e dispõe sobre suas

atribuições. A mudança proposta objetiva instituir novas competências para o agente

financeiro, o que não encontra óbices na referida lei complementar.

Ainda no mesmo artigo, verificamos que a competência para efetuar a cobrança dos
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créditos concedidos em todas as instâncias já encontra previsão no inciso IV, pelo

que alteramos sua redação, incorporando a mudança proposta no Projeto de Lei nº

3.573/2009, de autoria da Deputada Ana Maria Resende, anexado ao projeto em

exame.

Entendemos que a autorização para que o BDMG receba bens mediante dação em

pagamento para quitação de financiamento com recursos do fundo constitui valiosa

contribuição para o aprimoramento do projeto, com o que o Poder Executivo

manifestou concordância. Assim, propomos seja o dispositivo citado incluído no art.

8º da Lei nº 15.019, mediante modificação da redação de seu inciso IV.

O § 4º do art. 8º da mesma lei, o qual trata da remuneração do BDMG por serviços

prestados como agente financeiro do Fundo Jaíba, também sofre modificação no seu

inciso II, estipulando-se o limite mínimo e o máximo, o que está em conformidade

com o art. 12 da citada lei complementar. Compete à comissão de mérito a análise do

conteúdo da alteração.

No que tange ao inciso III do art. 10 da mencionada norma, o qual trata da

composição do grupo coordenador do Fundo Jaíba, não há alteração de conteúdo,

pois a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e de Abastecimento – Seapa –

permanece como membro do grupo coordenador.

Já o § 1º do citado art. 10 sofre modificação, uma vez que o grupo coordenador

passa a ser presidido por representante da Seapa, e não da Secretaria de Estado de

Planejamento e Gestão – Seplag. Tal mudança encontra amparo no art. 7º da referida

Lei Complementar nº 91.

Por seu turno, o § 2º do art. 8º estabelece que as atribuições e competências do

grupo coordenador são aquelas definidas na lei complementar, além de outras

definidas em regulamento.

Cumpre ressaltar que o art. 5º, inciso I, alínea “b”, da lei complementar em questão

autoriza que, excepcionalmente, fundo previsto na Constituição do Estado – como

ocorre com o Fundo Jaíba (art. 51, § 4º) – tenha prazo de duração indeterminado.

Assim, procedemos à alteração do “caput” do art. 5º, para que o prazo indeterminado

de vigência do fundo conste expressamente na lei, atendendo tanto ao disposto no

art. 4º, inciso III, da lei geral dos fundos quanto aos preceitos da técnica legislativa.
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Outro ponto que merece destaque é a ausência de norma expressa relativa à

definição de sanções aplicáveis aos beneficiários dos recursos nos casos de

irregularidades por eles praticadas. Apesar de a mudança não constar originalmente

no projeto, para adequar o dispositivo ao art. 4º, inciso VI, alínea “b”, da Lei

Complementar nº 91, propomos alterar o parágrafo único do art. 6º da Lei nº 15.019,

conforme se verifica no texto do substitutivo a seguir apresentado.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.481/2009 na forma do Substitutivo nº 1, que apresentamos a

seguir, e pelo desmembramento de parte da proposição original e sua apresentação

na forma dos projetos de lei constantes em anexo.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 15.019, de 15 de janeiro de 2004, que dispõe sobre o Fundo de

Desenvolvimento Regional do Jaíba – Fundo Jaíba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Os arts. 1°, 5° e 7°; o parágrafo único d o art. 6°; o “caput” e seus incisos IV

e V e o inciso II do § 4° do art. 8°; o inciso III do “caput” e os §§ 1° e 2° do art. 10 da

Lei n° 15.019, de 15 de janeiro de 2004, passam a v igorar com a seguinte redação:

“Art. 1° – O Fundo de Desenvolvimento Regional do J aíba – Fundo Jaíba –, criado

pela Lei n° 11.394, de 6 de janeiro de 1994, passa a reger-se por esta lei, observado

o disposto na Lei Complementar n° 91, de 19 de jane iro de 2006.

(...)

Art. 5° – O Fundo Jaíba, de duração indeterminada, exercerá a função de

financiamento, nos termos do inciso III do art. 3° da Lei Complementar n° 91, de

2006, e seus recursos serão aplicados nas modalidades de investimento fixo e

semifixo, capital de giro associado, custeio de atividades agropecuárias e capital de

giro, sem prejuízo do disposto no § 2° do art. 3° d esta lei.

Parágrafo único – O prazo para a concessão de financiamento será de dez anos

contados da data da publicação desta lei, podendo ser prorrogado por ato do Poder

Executivo, uma única vez, pelo período máximo de quatro anos, com base na

avaliação de desempenho do Fundo.
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Art. 6º – (...)

Parágrafo único – Nos casos de descumprimento de cláusula contratual pela

empresa beneficiária durante a vigência de contrato de financiamento com recursos

do Fundo, serão aplicadas multas e juros moratórios bem como a suspensão ou o

cancelamento de parcelas a liberar, conforme dispuser o regulamento, sem prejuízo

das penalidades cíveis, penais e administrativas aplicáveis.

Art. 7° – O gestor do Fundo Jaíba é a Secretaria de  Estado de Agricultura, Pecuária

e Abastecimento, com as atribuições definidas no art. 8° e no inciso I do art. 9° da Lei

Complementar n° 91, de 2006, além de outras estabel ecidas em regulamento.

Art. 8° – O agente financeiro do Fundo Jaíba é o Ba nco de Desenvolvimento de

Minas Gerais S.A. – BDMG –, que atuará como mandatário do Estado para contratar

operações com recursos do Fundo e para efetuar a cobrança dos créditos concedidos

em todas as instâncias, com as seguintes atribuições, além das previstas no art. 8°,

no inciso III do art. 9° da Lei Complementar n° 91,  de 2006, e em regulamento:

(...)

IV – receber bens mediante dação em pagamento para quitação de financiamento

concedido com recursos do Fundo e promover sua alienação, podendo debitar dos

valores resultantes das alienações os gastos incorridos em avaliação, transferência,

administração e guarda dos referidos bens e as despesas relativas aos

procedimentos judiciais, a titulo de ressarcimento;

V – emitir, para o gestor e outros órgãos de fiscalização competentes, relatórios de

acompanhamento do desempenho do Fundo, na forma em que forem solicitados,

incluindo os demonstrativos para a prestação anual de contas ao Tribunal de Contas

do Estado.

(...)

§ 4° – (...)

II – comissão de, no mínimo, 2% a.a. (dois por cento ao ano) e de, no máximo, 4%

a.a. (quatro por cento ao ano), incluída na taxa de juros de que trata a alínea ‘a’ do

inciso V do art. 6° desta lei.

Art. 10 – (...)

III – Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
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(...)

§ 1° – O grupo coordenador será presidido pelo repr esentante da Secretaria de

Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

§ 2° – As atribuições e competências do grupo coord enador são as definidas no

inciso IV do art. 9° da Lei Complementar n° 91, de 2006, e em regulamento.”.

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

ANEXO I

PROJETO DE LEI Nº ____ / 2009

Altera as Leis nºs 11.396, de 6 de janeiro de 1994, que cria o Fundo de Fomento e

Desenvolvimento Socioeconômico do Estado de Minas Gerais – Fundese –; 14.869,

de 16 de dezembro de 2003, que cria o Fundo de Parcerias Público-Privadas; 15.686,

de 20 de julho de 2005, que dispõe sobre o Fundo de Assistência ao Turismo –

Fastur –; 15.980, de 13 de janeiro de 2006, que cria o Fundo de Equalização do

Estado de Minas Gerais; e 15.981, de 16 de janeiro de 2006, que cria o Fundo de

Incentivo ao Desenvolvimento – Findes.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Os arts. 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º da Lei nº 11.396, de 6 de janeiro de 1994,

que cria o Fundo de Fomento e Desenvolvimento Socioeconômico do Estado de

Minas Gerais – Fundese –, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º – (...)

I – microempresas e empresas de pequeno porte que, em seu último exercício

fiscal, tenham apresentado receita bruta anual igual ou inferior aos valores fixados,

para as respectivas categorias, nos termos da Lei Complementar Federal nº 123, de

14 de dezembro de 2006; e

II – médias empresas e cooperativas, segundo critérios definidos em regulamento.

Art. 3º – São recursos do Fundo de Fomento e Desenvolvimento Socioeconômico

do Estado de Minas Gerais – Fundese:

I – as dotações consignadas no orçamento do Estado ou decorrentes de créditos

adicionais;

II – os provenientes de operações de crédito interno ou externo de que o Estado

seja mutuário;
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III – os retornos, relativos a principal e encargos, de financiamentos concedidos

com recursos do fundo; e

IV – outros recursos.

§ 1º – O Fundo transferirá ao Tesouro Estadual recursos para pagamento de

serviço e amortização de dívidas contraídas pelo Estado em operações de crédito

destinadas ao Fundo, na forma e nas condições definidas em regulamento pelo Poder

Executivo.

§ 2º – Serão transferidos mensalmente ao BDMG 4% (quatro por cento) do total dos

recursos resultantes de retornos de financiamentos concedidos pelo Fundese,

incluídos principal e encargos, já deduzida a comissão do agente financeiro, os quais

serão incorporados ao banco na forma de aumento de capital, para aplicação no

Programa Estadual de Crédito Popular, instituído pela Lei nº 12.647, de 21 de outubro

de 1997.

Art. 4º – O Fundese, de duração indeterminada, exercerá a função de

financiamento, nos termos do inciso III do art. 3º da Lei Complementar nº 91, de 2006,

sem prejuízo do disposto nos §§ 1º e 2° do art. 3º,  nas seguintes modalidades:

(...)

Art. 5º – (...)

XI – o agente financeiro fica autorizado a renegociar prazos e formas de pagamento

de valores vincendos e vencidos, em conformidade com seus atos normativos

aplicáveis, podendo inclusive transigir nas penalidades previstas no inciso X; e

(...)

Art. 6º – O Fundese terá como gestor e agente financeiro o BDMG, que atuará

também como mandatário do Estado, para os fins previstos nesta lei, com as

atribuições previstas no art. 8º e nos incisos I e III do art. 9º da Lei Complementar nº

91, de 2006, além de outras definidas nesta lei e no regulamento.

(...)

Art. 7º – Para efeito do disposto no parágrafo único do art. 16 da Lei Complementar

nº 91, de 2006, cabe à Secretaria de Estado de Fazenda - SEF - a supervisão

financeira do gestor e do agente financeiro do Fundese no que se refere à elaboração

de sua proposta orçamentária e do cronograma financeiro da receita e da despesa.
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Art. 8º – (...)

Parágrafo único – As competências e atribuições do grupo coordenador serão

aquelas definidas no regulamento, observadas as normas aplicáveis, especialmente

as do inciso IV do art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 2006.”.

Art. 2º – Os arts. 1º, 3º, 5º, 6º, 7º, 8º, 10, 11 e 12 da Lei nº 14.869, de 16 de

dezembro de 2003, que cria o Fundo de Parcerias Público-Privadas do Estado de

Minas Gerais, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º – Fica criado o Fundo de Parcerias Público-Privadas do Estado de Minas

Gerais, entidade contábil destinada a dar sustentação financeira ao Programa

Estadual de Parcerias Público-Privadas, que desempenhará as seguintes funções,

nos termos da Lei Complementar nº 91, de 19 de janeiro de 2006:

I – função programática, destinada à execução das ações e contratos no âmbito do

Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas; e

II – função de garantia, destinada a proporcionar garantias à realização de

operações e projetos de interesse do Estado, no âmbito do Programa Estadual de

Parcerias Público-Privadas.

§ 1º – Deverão ser destacadas no orçamento do Fundo, por meio de programas

específicos, as parcelas destinadas a cada uma das funções descritas nos incisos I e

II do “caput”.

§ 2º – O prazo de vigência do Fundo é de quarenta anos contados da data de

publicação desta lei.

§ 3º – Ressalvado o disposto nos incisos I, III e V do art. 18, da Lei Complementar

nº 91, de 2006, a extinção do Fundo ficará condicionada à existência de autorização

legislativa específica.

§ 4º – Na hipótese de extinção do Fundo, o saldo apurado será absorvido pelo

Tesouro do Estado, ressalvados os valores destinados ao pagamento das operações

ainda vigentes no exercício fiscal correspondente, assim como os valores destinados

à função garantidora do Fundo, os quais devem ser administrados pelo agente

financeiro relacionado às operações.

Art. 3º – (...)

II – os rendimentos provenientes de depósitos bancários e aplicações financeiras do
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Fundo, em que os recursos estejam de posse do depositário do Fundo, nos termos do

art. 17 da Lei Complementar n° 91, de 2006;

(...)

§ 1º – Para o exercício da função de garantia, os recursos financeiros do Fundo que

estejam em poder do agente financeiro, na qualidade de depositário, serão mantidos

em conta vinculada mantida em instituição financeira credenciada pela Secretaria de

Estado de Fazenda – SEF.

§ 2º – O Fundo de Parcerias Público-Privadas transferirá ao Tesouro Estadual

recursos para pagamento integral ou parcial de serviço e amortização de dívidas

contraídas pelo Estado em operações de crédito interna e externa destinadas ao

Fundo, sem prejuízo da execução de seus programas e na forma do regulamento.

Art. 5º – Os recursos e bens patrimoniais associados à função de garantia do Fundo

poderão ser depositados em conta vinculada junto ao agente financeiro ou em

instituição financeira, qualificados como depositários dos recursos do Fundo,

especialmente designados nos termos da legislação vigente.

§ 1º – Poderá ser prevista, no edital e contrato respectivos, a possibilidade de o

parceiro privado designar agente depositário específico para a operação.

§ 2º – Os prazos, condições e procedimentos necessários para a liberação dos

recursos e bens patrimoniais destinados à concessão de garantia serão definidos no

edital e contrato de parceria público–privada, firmado nos termos da lei.

§ 3º – Na hipótese do parágrafo primeiro, o agente depositário deverá assumir, por

instrumento contratual próprio, a responsabilidade pela liberação dos recursos nele

depositados, observados os critérios do § 2º, devendo o parceiro privado arcar com o

ônus decorrente da atuação daquele.

§ 4º – Para fins da função de que trata este artigo, a contrapartida do beneficiário

será a comprovação da realização dos investimentos necessários, bem como o

cumprimento das obrigações previstas no contrato de parceria público-privada.

§ 5º – Será mantido o superávit financeiro global da parcela pertencente ao Fundo

destinada à função de garantia, apurado ao término de cada exercício fiscal, que

poderá ser utilizada nos exercícios seguintes, observado o disposto no parágrafo

sexto.
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§ 6º – A quitação, por qualquer meio, das parcelas devidas ao parceiro privado

resultará na exoneração proporcional do montante destinado à garantia do respectivo

contrato.

§ 7º – A eventual discussão administrativa ou judicial do contrato de parceria

público–privada suspenderá, no que toca à parcela controversa, a execução da

garantia em favor do parceiro privado.

§ 8º – Na hipótese do § 6º, resolvida a discussão, os valores eventualmente devidos

ao parceiro privado deverão ser corrigidos até a data do efetivo pagamento,

observando–se os índices adotados no contrato respectivo.

Art. 6º – Sem prejuízo da função prevista no inciso II do art. 1º, o Fundo de

Parcerias Público-Privadas do Estado de Minas Gerais operará, conforme registro

orçamentário específico, o pagamento dos contratos celebrados no âmbito do

Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas.

§ 1º – As condições e o prazo para o pagamento serão estabelecidos nos contratos

respectivos, firmados nos termos da lei.

§ 2º – Para fins da função de que trata este artigo, a contrapartida do beneficiário

será a comprovação da realização dos investimentos necessários, bem como o

cumprimento das obrigações previstas no contrato de parceria público-privada.

§ 3º – As despesas associadas à função programática do Fundo poderão ser

alocadas diretamente no orçamento do órgão ou entidade responsável pela operação

ou projeto realizados no âmbito do Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas.

Art. 7º – O órgão gestor do Fundo de Parcerias Público-Privadas do Estado de

Minas Gerais é a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - Sede -, e o

agente financeiro do Fundo é o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. -

BDMG -, com as atribuições estabelecidas na Lei Complementar nº 91, de 2006,

podendo este último vir a ser substituído por outra entidade que exerça função de

garantia.

(...)

§ 2º – As disponibilidades financeiras do Fundo em poder do agente financeiro ou

instituições financeiras qualificadas como depositários de recursos do Fundo serão

mantidas em Fundos Financeiros Exclusivos, regulados pela Comissão de Valores
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Mobiliários – CVM.

(...)

Art. 8º – (...)

Parágrafo único – O grupo coordenador do Fundo, além das atribuições previstas

na Lei Complementar nº 91, de 2006, emitirá parecer sobre a viabilidade e a

oportunidade de aprovação dos contratos de parcerias público-privadas, na forma do

Regulamento.

Art. 10 – Considera–se agente executor do Fundo o órgão ou a entidade da

Administração Estadual responsável pela operação ou projeto realizados no âmbito

do Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas.

Parágrafo único – O agente executor, no âmbito da função programática do Fundo,

poderá ser o responsável pela ordenação de despesas necessárias ao

desenvolvimento de suas atribuições e, nessa condição, responderá pela

movimentação dos recursos e pela correspondente prestação de contas, observado o

disposto no § 3° do art. 5º.

Art. 11 – O Poder Executivo regulamentará esta lei.

Art. 12 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

Art. 3º – Os arts. 1º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8°, 9º, 11, 12, 13 e 17 da Lei nº 15.686, de 20 de

julho de 2005, que dispõe sobre o Fundo de Assistência ao Turismo – Fastur –,

passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º – O Fundo de Assistência ao Turismo - Fastur -, a que se refere o inciso VI

do art. 243 da Constituição do Estado, criado pela Lei nº 11.520, de 13 de julho de

1994, passa a reger-se por esta lei, observado o disposto na Lei Complementar nº 91,

de 19 de janeiro de 2006.

Art. 4º – (...)

I – recursos resultantes de retornos de financiamentos concedidos no âmbito do

programa Fundese/Estrada Real, de que trata o Decreto n° 43.539, de 21 de agosto

de 2003, incluídos principal e encargos e deduzida a comissão do agente financeiro;

II – até 2% (dois por cento) do total dos recursos resultantes de retornos de

financiamentos concedidos no âmbito do Fundese, incluídos principal e encargos e

deduzida a comissão do agente financeiro, até o final do exercício fiscal de 2011,
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excetuada a hipótese prevista no inciso I deste artigo;

III – retornos de benefícios fiscais concedidos por meio de lei, com base no

parágrafo único do art. 243 da Constituição do Estado;

IV – receitas provenientes da cobrança de taxas e emolumentos pelo exercício das

responsabilidades do Estado no setor de turismo;

V – retornos do principal e encargos dos financiamentos com recursos deste Fundo;

VI – os recursos provenientes de operações de créditos interno e externo firmadas

pelo Estado e que venham ser destinadas ao Fundo; e

VII – outros recursos previstos na Lei Orçamentária Anual.

§ 1º – Dos recursos definidos no inciso I deste artigo, pelo menos 50% (cinquenta

por cento) serão aplicados no financiamento de empreendimentos localizados em

Municípios que compõem a área da Estrada Real.

§ 2º – O Fastur transferirá ao Tesouro Estadual recursos para pagamento de

serviço de dívida de operação de crédito contraída pelo Estado e destinada ao Fundo,

na forma definida em regulamento.

§ 3º – O superávit financeiro do Fastur, apurado no término de cada exercício fiscal,

será mantido em seu patrimônio, podendo ser utilizado nos exercícios seguintes.

Art. 5º – O Fastur, de duração indeterminada, exercerá a função de financiamento,

nos termos do inciso III do art. 3º da Lei Complementar nº 91, de 2006, sem prejuízo

do disposto no § 2º da art. 4º desta lei.

Art. 6º – (...)

II – a contrapartida com recursos próprios do beneficiário será de, no mínimo, 20%

(vinte por cento) do investimento global previsto;

III – os financiamentos terão prazo total, incluídos os períodos de carência e de

amortização, de, no máximo, cento e vinte meses, observadas a modalidade do

financiamento e a capacidade de pagamento do projeto;

IV – os encargos serão compostos por índice de preços ou taxa financeira e juros

de até 12% a.a. (doze por cento ao ano), ficando autorizada a sua dispensa ou

aplicação de redutor, nos termos do regulamento; e

V – serão exigidas garantias, nos termos do regulamento.

Parágrafo único – O regulamento do Fundo estabelecerá procedimentos e
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requisitos para o recebimento das solicitações de financiamento, para o

enquadramento e aprovação das operações com recursos do Fundo.

Art. 7º – O agente financeiro do Fastur é o Banco de Desenvolvimento de Minas

Gerais S.A. – BDMG –, com as atribuições estabelecidas no art. 8° e no inciso III do

art. 9° da Lei Complementar n° 91, de 2006, além da s seguintes e de outras

estabelecidas nesta lei e no regulamento:

I – analisar os pedidos de financiamento e decidir sobre sua aprovação;

II – contratar as operações aprovadas;

III – liberar os recursos do Fundo, na forma do regulamento, respeitada a

disponibilidade de caixa;

IV – emitir relatórios de acompanhamento dos recursos do Fundo e encaminhá–los

ao órgão gestor do Fundo; e

V – renegociar prazos e formas de pagamento de valores vincendos e vencidos em

conformidade com seus atos normativos aplicáveis, podendo inclusive transigir das

penalidades previstas.

Art. 8° – As penalidades e os procedimentos a serem  adotados em caso de

inadimplemento em que incorrer beneficiário do Fastur serão definidos em

regulamento.

Art. 9º – (...)

I – comissão de 3% a.a. (três por cento ao ano), incluída na taxa de juros;

II – tarifa de abertura de crédito equivalente a 1% (um por cento) do valor do

financiamento, descontada da liberação da primeira ou única parcela.

Parágrafo único – Fica o BDMG autorizado a cobrar do beneficiário as despesas

relativas à avaliação de garantias.

(...)

Art. 11 – O órgão gestor do Fastur é a Secretaria de Estado de Turismo – Setur –,

com as atribuições estabelecidas no art. 8º e no inciso I do art. 9º da Lei

Complementar nº 91, de 2006, além de outras definidas no regulamento.

Art. 12 – Para efeito do disposto no parágrafo único do art. 16 da Lei Complementar

nº 91, de 2006, cabe à Secretaria de Estado de Fazenda – SEF – a supervisão

financeira do gestor e do agente financeiro do Fastur, no que se refere à elaboração
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de sua proposta orçamentária e do cronograma financeiro da receita e da despesa.

Art. 13 – (...)

VII – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais – Codemig –; e

VIII – Companhia Mineira de Promoções – Prominas.

Parágrafo único – As competências e atribuições do grupo coordenador serão

definidas em regulamento, observadas as normas aplicáveis, especialmente aquelas

definidas no inciso IV do art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 2006.

Art. 17 – (...)

§ 1º – O programa Fundese/Estrada Real, de que trata o Decreto nº 43.539, de

2003, será extinto, ficando seu patrimônio incorporado ao Fastur, incluídos os direitos

creditórios decorrentes dos contratos de financiamento em vigor, assim como suas

obrigações de liberação.

§ 2º – O regulamento definirá a data de revogação do Decreto n° 43.539, de 2003,

e demais normas relativas ao Fundese/Estrada Real, assim como as regras de

transição a serem aplicadas às operações em análise, aprovadas ou contratadas com

seus recursos.”.

Art. 4º – Os arts. 1º, 3º, 4º, 5º, 8º, 9º e 10 da Lei nº 15.980, de 13 de janeiro de

2006, que cria o Fundo de Equalização do Estado de Minas Gerais, passam a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 1º – (...)

§ 1º – O Fundo exercerá a função de financiamento e de garantia, nos termos dos

incisos III e IV do art. 3º, da Lei Complementar nº 91, de 19 de janeiro de 2006.

§ 2º – O prazo para a contratação de operações no âmbito do fundo é de oito anos

contados da data da publicação desta lei, podendo ser prorrogado por ato próprio do

Poder Executivo, uma única vez, por quatro anos, com base no desempenho do

fundo e na sua disponibilidade financeira.

Art. 3º – (...)

Parágrafo único – A equalização poderá ser total ou parcial, observada a

importância estratégica do empreendimento e a disponibilidade de recursos do fundo,

conforme estabelecido no regulamento, e os recursos serão liberados à empresa

beneficiária ou ao agente depositário na forma de financiamento reembolsável.
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Art. 4º – (...)

I – equalização o ato de tornar os encargos cobrados no contrato–referência

equivalentes até o limite do menor encargo vigente no País, na data de

enquadramento da operação, a critério do grupo coordenador do Fundo.

(...)

Art. 5º – (...)

III – os provenientes de operação de crédito interna ou externa, destinada ao

Fundo, de que o Estado venha a ser mutuário.

(...)

Art. 8º – (...)

§ 1º – As competências e as atribuições do órgão gestor e do agente financeiro

serão estabelecidas em regulamento, observadas as disposições da Lei

Complementar nº 91, de 2006.

§ 2º – O agente financeiro atuará como mandatário do Estado para a contratação

de operações de financiamento com recursos do Fundo e para efetuar cobranças em

todas as instâncias, bem como depositário de recursos do Fundo.

§ 3º – A remuneração do agente financeiro, a cargo do Fundo, será de:

I – no mínimo, 1,5% (um vírgula cinco por cento) e, no máximo, 3,5% (três vírgula

cinco por cento) do valor de cada parcela do financiamento, dela descontada no ato

de sua liberação, a título de remuneração por serviços prestados; e

II – até 3% (três por cento) do valor do financiamento do contrato–referência,

aplicável apenas no caso daquele contrato ter sido firmado com o BDMG, a título de

taxa de risco por inadimplência, observados o inciso II do “caput” do art. 3° e o

parágrafo único do art. 3°.

§ 4º – (...)

I – cobrar do beneficiário tarifa de abertura de crédito, no valor de até 1% (um por

cento) do valor do financiamento, assim como as despesas relativas à avaliação de

garantias, observados os seus atos normativos internos;

(...)

Art. 9º – Compete à Secretaria de Estado de Fazenda - SEF - a supervisão

financeira do órgão gestor e do agente financeiro, especialmente no que se refere a:
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(...)

Art. 10 – (...)

§ 2º – As competências e as atribuições do grupo coordenador serão definidas em

regulamento, observadas as normas aplicáveis, especialmente as da Lei

Complementar nº 91, de 2006.”

Art. 5º – Os arts. 1º, 2º, 3º, 4º, 7º, 8º, 9º e 11 da Lei nº 15.981, de 16 de janeiro de

2006, que cria o Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento – Findes –, passam a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º – (...)

§ 2º – O prazo para a contratação de financiamento no âmbito do fundo será de

onze anos contados da data da vigência desta lei, podendo ser prorrogado por ato do

Poder Executivo, por uma única vez, pelo período máximo de quatro anos, baseado

na avaliação de seu desempenho.

Art. 2º – (...)

IV – empresa comercial ou de serviços, para a realização de investimentos e gastos

relacionados com o fornecimento de insumos ou de prestação de serviços com

empresa instalada ou em processo de instalação no Estado;

V – empresa de serviço, inclusive concessionária de serviços públicos, para a

execução de projeto de investimento relativo à implantação, expansão, modernização

ou relocalização de empreendimento caracterizado como relevante para a expansão

e modernização da infraestrutura do Estado e de sua rede de serviços; e

(...)

Art. 3º – (...)

§ 2º – O superávit financeiro do Findes, apurado no término de cada exercício

fiscal, será mantido em seu patrimônio, podendo ser transferido para outro fundo, nos

termos do art. 15 da Lei Complementar n° 91, de 200 6.

(...)

Art. 4º – O Findes exercerá a função de financiamento ou de garantia, nos termos

do inciso III ou IV do art. 3º da Lei Complementar nº 91, de 2006, observadas as

disposições específicas estabelecidas em cada programa e sem prejuízo do disposto

no § 1º do art. 3º desta Lei, podendo os seus recursos ser aplicados nas seguintes



____________________________________________________________________________
691

modalidades:

(...)

III – substituição de passivo oneroso para empreendimento em fase de recuperação

ou de reativação, condicionada à aprovação de seu plano de recuperação pelo grupo

coordenador do Findes, de que trata o art. 11 desta lei, com a unanimidade de seus

membros.

(...)

Art. 7º – O Findes terá como órgão gestor a Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Econômico - Sede -, com as atribuições definidas no art. 8º e no

inciso I do art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 2006, além de outras definidas em

regulamento.

Art. 8º – O BDMG é o agente financeiro do Findes e o mandatário do Estado para

contratar as operações de financiamento e para efetuar a cobrança dos créditos

concedidos em todas as instâncias, com as atribuições definidas no art. 8º e no inciso

III do art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 2006, além de outras definidas nesta lei e

no regulamento.

§ 1º – O agente financeiro receberá, como remuneração por serviços prestados,

comissão de, no mínimo, 2% a.a. (dois por cento ao ano) e, no máximo, 4% a.a.

(quatro por cento ao ano), incluída na taxa de juros de que trata a alínea "b" do inciso

II do art. 6º desta lei, ou comissão de, no mínimo, 1,5% (um vírgula cinco por cento)

e, no máximo, 3,5% (três vírgula cinco por cento), descontada de cada parcela

liberada, de acordo com o estabelecido no regulamento dos programas.

§ 2º – Fica o BDMG autorizado a cobrar do beneficiário tarifa de abertura de crédito,

no valor de até 1% (um por cento) do valor do financiamento, bem como as despesas

relativas à avaliação de garantias.

§ 3° – No exercício da função de garantia, poderá o  BDMG figurar como depositário

dos recursos do Findes.

Art. 9º – (...)

(...)

V – debitar ao fundo as despesas incorridas com auditoria de carteira, necessárias

ao exercício da função de garantia.
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§ 1º – Havendo a alienação de bens dados em pagamento, nos termos do inciso IV,

o BDMG poderá debitar, dos valores resultantes das alienações a serem transferidos

ao Fundo, as despesas relativas a procedimentos judiciais, a título de ressarcimento

pelos referidos gastos.

(...)

Art. 11 – (...)

Parágrafo único – As atribuições e competências do grupo coordenador serão

estabelecidas em regulamento, observadas as disposições aplicáveis do inciso IV do

art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 2006.”.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO II

PROJETO DE LEI Nº ____ / 2009

Altera a Lei nº 15.975, de 12 de janeiro de 2006, que cria o Fundo Estadual de

Cultura – FEC.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Os arts. 2º, 4º, 5º, 7º, 8º e 11 da Lei nº 15.975, de 12 de janeiro de 2006,

que cria o Fundo Estadual de Cultura – FEC –, passam a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 2º – O prazo para a concessão de financiamentos ou liberações de recursos

do FEC será de doze anos, contados da data da publicação desta lei, ficando

autorizado o Poder Executivo, por ato próprio, a prorrogar este prazo, por uma única

vez, pelo período máximo de quatro anos, com base na avaliação de desempenho do

Fundo.

Art. 4º – (...)

I – até 4% (quatro por cento) do total dos recursos resultantes de retornos de

financiamentos concedidos pelo Fundo de Fomento e Desenvolvimento

Socioeconômico do Estado de Minas Gerais – Fundese –, incluídos principal e

encargos, já deduzida a comissão do agente financeiro, que serão orçados no Fundo

como recursos diretamente arrecadados;

(...)

Parágrafo único – O superávit financeiro do FEC, apurado ao término de cada
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exercício fiscal, será mantido em seu patrimônio, podendo ser utilizado nos exercícios

seguintes, sendo facultada a sua transferência, na forma prevista pelo art. 15 da Lei

Complementar nº 91, de 19 de janeiro de 2006.

Art. 5º – O FEC exercerá as seguintes funções, nos termos dos incisos III e I do art.

3º da Lei Complementar nº 91, de 2006:

I – de financiamento, cujos recursos serão destinados à realização de investimentos

fixos e mistos, inclusive aquisição de equipamentos, relativos a projetos de

comprovada viabilidade técnica, social, cultural, econômica e financeira e para a

elaboração de projetos que visem à criação, produção, preservação e divulgação de

bens e manifestações culturais no Estado; e

II – programática, consistente na liberação de recursos não reembolsáveis para

entidade de direito público ou pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos,

neste último caso, conforme normas previstas em regulamento, para pagamento de

despesas de consultoria ou reembolso de custos de empreendimentos, programas,

projetos ou ações de natureza artística ou cultural, aplicando–se, onde couber, a

legislação em vigor sobre as licitações públicas.

Art. 7º – O FEC terá como órgão gestor e agente executor a Secretaria de Estado

de Cultura – SEC –, que tem, além das atribuições especificadas no art. 8º, no inciso I

e no § 2º do art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 2006, as seguintes:

(...)

VI – deliberar sobre operações com recursos não reembolsáveis e efetivar a

contratação, quando for o caso;

(...)

§ 1º – Fica a SEC autorizada a constituir, na forma de regulamento, câmaras

setoriais paritárias, integradas por representantes de entidades a ela vinculadas, de

outras entidades públicas ou de entidades da sociedade civil ligadas à cultura, para

participar dos processos de análise e de seleção dos projetos inscritos nos termos

dos editais.

§ 2º – As competências do agente executor, definidas no § 2º do art. 9º da Lei

Complementar n° 91, de 2006, no âmbito do FEC, limi tam-se à função programática

definida no inciso II do art. 5º desta lei.
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Art. 8º – O agente financeiro, exclusivamente para a função de financiamento

definida no inciso I do art. 5º, é o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. –

BDMG –, que atuará como mandatário do Estado de Minas Gerais, para a

contratação dos financiamentos e para efetuar a cobrança dos créditos concedidos

em todas as instâncias.

§ 1º – Competem ao agente financeiro as seguintes atribuições, além daquelas

definidas no art. 8º e no inciso III do art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 2006, e em

regulamento:

(...)

III – contratar as operações aprovadas e liberar os recursos correspondentes;

(...)

V – determinar e proceder, quando for o caso, o cancelamento do contrato e a

exigibilidade de dívida ou a devolução de recursos já liberados, observados os

procedimentos definidos em regulamento;

(...)

§ 2º – O BDMG, na condição de agente financeiro do FEC, fará jus a tarifa de

abertura de crédito, equivalente a 1% (um por cento) do valor do financiamento,

descontada da parcela única ou da primeira parcela a ser liberada, e a comissão de

3% a.a. (três por cento ao ano), incluída na taxa de juros de que trata a alínea “c” do

inciso II do art. 6º desta lei.

Art. 11 – (...)

§ 3º – As atribuições e competências do grupo coordenador são aquelas

estabelecidas no inciso IV do art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 2006, além de

outras definidas em regulamento.”.

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

ANEXO III

PROJETO DE LEI Nº ____ / 2009

Altera as Leis nºs 11.397, de 6 de janeiro de 1994, que cria o Fundo para a Infância

e a Adolescência – FIA –; 11.402, de 14 de janeiro de 1994, que cria o Fundo

Penitenciário Estadual e dá outras providências; 11.983, de 14 de novembro de 1995,

que institui o Fundo Estadual de Saúde – FES –; 12.227, de 2 de julho de 1996, que
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cria o Fundo Estadual de Assistência Social – Feas –; 13.452, de 12 de janeiro de

2000, que cria o Fundo Estadual de Desenvolvimento de Transportes – Funtrans.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Os arts. 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 10 da Lei nº 11.397, de 6 de janeiro de 1994,

que cria o Fundo para a Infância e a Adolescência – FIA –, passam a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 4º – (...)

Parágrafo único – O FIA exercerá as funções programática e de transferência legal,

nos termos dos incisos I e II do art. 3º da Lei Complementar nº 91, de 19 de janeiro de

2006.

Art. 5º – (...)

I – a apresentação de plano de trabalho de acordo com a legislação vigente,

observadas as diretrizes da política estadual dos direitos da criança e do adolescente;

(...)

Art. 6º – (...)

Parágrafo único – Nos casos de descumprimento do instrumento jurídico adotado

para a transferência dos recursos do FIA, serão devolvidos os valores transferidos

devidamente reajustados, conforme dispuser o regulamento, sem prejuízo das

penalidades cíveis, penais, administrativas e outras previamente ajustadas.

Art. 7º – O FIA terá como gestor e agente executor a Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social – Sedese –, ou outro órgão que vier a lhe suceder e terá as

seguintes atribuições, além das definidas no art. 8º, no inciso I e no § 2º do art. 9º da

Lei Complementar nº 91, de 2006:

I – tomar as devidas providências no que se refere à elaboração da Proposta

Orçamentária Anual do FIA;

II – propor a inclusão de recursos de qualquer fonte no orçamento do fundo, antes

de sua aplicação;

III – elaborar o plano de aplicação dos recursos do Fundo, para apreciação do

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e deliberação do grupo

coordenador;

IV – organizar o cronograma financeiro de receita e despesa do Fundo e
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acompanhar sua execução;

V – acompanhar a aplicação, pelo agente executor, das disponibilidades transitórias

de caixa do Fundo;

VI – tomar as providências necessárias para a liberação dos recursos

correspondentes aos pleitos aprovados no âmbito do FIA;

VII – emitir relatórios específicos, na forma em que forem solicitados pelo grupo

coordenador, Secretaria de Estado de Fazenda, Tribunal de Contas do Estado de

Minas Gerais e Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente; e

VIII – compatibilizar os programas definidos como prioritários pelo grupo

coordenador com as linhas de ações no âmbito de suas competências, observando a

política estadual dos direitos da criança e do adolescente e os critérios gerais de

aplicação de recursos formulados pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e

do Adolescente.

Art. 8º – O grupo coordenador do FIA será composto pelos seguintes órgãos e

entidades:

I – um representante da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -;

II – um representante da Secretaria de Estado de Fazenda – SEF –;

III – um representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social –

Sedese –;

IV – um representante da Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude - Seej -;

V – um representante do Banco Itaú S.A.;

VI – um representante do Banco do Brasil S.A.;

VII – o Presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente;

VIII – um representante da sociedade civil, membro do Conselho Estadual dos

Direitos da Criança e do Adolescente, indicado em plenária do órgão.

§ 1° – Competirá ao grupo coordenador, além das atr ibuições definidas no inciso IV

do art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 2006, decidir sobre a aprovação do plano de

aplicação dos recursos, conforme as diretrizes estabelecidas nos planos de ação do

governo, e acompanhar sua execução, observada a política estadual dos direitos da

criança e do adolescente.

Art. 10 – (...)
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Parágrafo único – A Sedese, na qualidade de agente executor e órgão gestor do

FIA, apresentará relatórios financeiros específicos, na forma solicitada pela SEF.”.

Art. 2º – Fica revogado o inciso IV do art. 3º da Lei n° 11.397, de 1994.

Art. 3º – Os arts. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º da Lei nº 11.402, de 14 de janeiro de

1994, que cria o Fundo Penitenciário Estadual e dá outras providências, passam a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º – Fica criado o Fundo Penitenciário Estadual, que exercerá função

programática, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 91, de 19 de

janeiro de 2006, e terá os seguintes objetivos:

I – promover a obtenção de recursos financeiros para o sistema penitenciário

estadual e para as unidades destinadas ao cumprimento de medida socioeducativa

de internação;

II – administrar os recursos visando a construir, manter, reformar e ampliar

unidades do sistema penitenciário e unidades destinadas ao cumprimento de medida

socioeducativa de internação;

III – promover a qualificação do pessoal penitenciário, visando a proporcionar

tratamento penal adequado aos princípios da execução penal; e

IV – promover a instalação de equipamentos de identificação biométrica, nos

termos da Lei nº 16.302, de 7 de agosto de 2006.

Parágrafo único – A aplicação dos recursos do Fundo Penitenciário Estadual deverá

observar o disposto nas Leis n°s 11.404, de 25 de j aneiro de 1994, e 12.936, de 8 de

julho de 1998.

Art. 2º – (...)

II – as entidades não governamentais legalmente constituídas no Estado, sem fins

lucrativos, comprovadamente de utilidade pública, voltadas para a assistência aos

encarcerados.

Art. 3º – (...)

X – a totalidade das fianças não reclamadas no prazo de até trinta dias após o

trânsito em julgado da sentença absolutória ou da decisão que a declarar sem efeito,

nos termos do art. 337 do Código de Processo Penal.

Art. 4º – O prazo de duração do Fundo Penitenciário Estadual é de trinta anos
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contados da data da publicação desta lei.

Art. 5º – O Fundo Penitenciário Estadual terá como gestor e agente executor a

Secretaria de Estado de Defesa Social – Seds.

Parágrafo único – Compete à Seds, como gestora e agente executora do FPE, além

das atribuições definidas no art. 8º e nos incisos I e II do art. 9º da Lei Complementar

nº 91, de 2006:

I – propor a inclusão de recursos de qualquer fonte no orçamento do Fundo, antes

de sua aplicação; e

II – celebrar convênio ou contrato em nome do fundo visando à aplicação de seus

recursos.

Art. 6º – São condições para a liberação de recursos do FPE às entidades não

governamentais a que se refere o inciso II do art. 2° desta lei:

(...)

IV – apresentação pelo beneficiário de projeto aprovado por órgão competente da

Seds, referente à capacitação do pessoal penitenciário; e

V – apresentação pelo beneficiário de projeto aprovado por órgão competente da

Seds, referente à instalação de equipamentos nos estabelecimentos penais ou nas

unidades destinadas ao cumprimento de medida socioeducativa de internação.

Art. 7º – O grupo coordenador do Fundo Penitenciário Estadual será integrado

pelos seguintes representantes:

I – três representantes da Seds, como membros natos;

II – um representante da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag

–, como membro nato;

III – um representante da Secretaria de Estado de Fazenda – SEF –, como membro

nato;

IV – um representante da Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude - Seej -;

V – um representante do Conselho de Criminologia e Política Criminal;

VI – um representante do Sindicato dos Agentes Penitenciários;

VII – um representante da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais;

VIII – um representante da Defensoria Pública Estadual;

IX – um representante da Ouvidoria-Geral do Estado;
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X – um representante da Auditoria-Geral do Estado; e

XI – um representante das entidades não governamentais que figurarem como

beneficiárias do Fundo, a ser indicado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social de Minas Gerais – Sedese.

§ 1º – A participação no grupo coordenador constitui serviço público relevante e não

acarreta remuneração.

§ 2º – O quórum de instalação do grupo coordenador é a maioria absoluta de seus

membros, sendo o quórum de deliberação a maioria simples dos votos dos presentes.

§ 3º – Não serão computadas, para fins de cálculo do quórum, as ausências

decorrentes da não indicação, em tempo hábil, de representantes pelos órgãos

integrantes do grupo coordenador.

§ 4º – Os representantes da Seds serão indicados pelo respectivo Secretário, o

qual designará, dentre eles, aquele que presidirá o grupo coordenador.

§ 5º – Nas deliberações do grupo coordenador, o Presidente terá, além do voto

comum, o voto de qualidade.”

Art. 4º – Os arts. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 10 e 11 da Lei n° 11.983, de 14 de

novembro de 1995, que institui o Fundo Estadual de Saúde – FES –, passam a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º – Fica instituído o Fundo Estadual de Saúde – FES –, que exercerá as

funções programática e de transferência legal, nos termos dos incisos I e II do art. 3º

da Lei Complementar nº 91, de 19 de janeiro de 2006, com os seguintes objetivos:

I – planejar, coordenar e controlar as atividades financeiras e de gestão dos

recursos orçamentários, destinados ao financiamento das ações e serviços públicos

de saúde, executados pela Secretaria de Estado de Saúde – SES – e seus órgãos e

entidades vinculadas, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS –;

II – aplicar os recursos do Estado e os provenientes de transferência da União e

Municípios destinados às ações e serviços públicos de saúde;

III – realizar transferências financeiras aos fundos de saúde, conforme instrumentos

jurídicos específicos;

IV – financiar, através de transferência de recursos, consórcios públicos de saúde;

V – financiar despesas de custeio e investimentos das ações e serviços públicos de
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saúde executados por instituições públicas federais, estaduais e municipais no

Estado; e

VI – garantir a aplicação financeira das disponibilidades temporárias do FES.

Parágrafo único – A aplicação dos recursos do FES deverá observar o disposto nos

atos normativos no âmbito do SUS e resoluções do Secretário de Estado de Saúde.

Art. 2º – Serão beneficiários dos recursos do FES:

I – órgãos e entidades públicas federais, estaduais ou municipais, responsáveis

pela execução das ações e serviços públicos de saúde no Estado;

II – a SES e seus órgãos e entidades vinculadas;

III – pessoas físicas e entidades privadas, responsáveis pela execução de ações ou

prestação de serviços ao SUS no Estado;

IV – fundos de saúde;

V – consórcios públicos de saúde; e

VI – pacientes que necessitem de assistência não incluída nos sistemas de

pagamentos do SUS, desde que regulamentados em protocolos clínicos.

Parágrafo único – Fica o Secretário de Estado de Saúde autorizado a regulamentar

o acesso ao SUS, observados os protocolos clínicos.

Art. 3º – São recursos do FES:

I – dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual do Estado e em seus créditos

adicionais;

II – recursos provenientes de fundos de saúde;

III – receitas e devoluções decorrentes de contratos, convênios, acordos e ajustes;

IV – doações, auxílios, contribuições e legados que lhe venham a ser destinados;

V – recursos provenientes de multas decorrentes de condenação civil, cláusula

contratual ou imposição de penalidade administrativa prevista em lei;

VI – recursos provenientes de taxas e preços públicos; e

VII – outros recursos de qualquer origem, destinados a financiar ações e serviços

públicos de saúde.

Art. 4º – O prazo de duração do FES é indeterminado.

Art. 5º – As condições de aplicação do FES, sempre que necessário, serão

regulamentadas em resolução do Secretário de Estado de Saúde e poderão
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abranger:

I – para o desempenho da função programática, o Plano Estadual de Saúde,

observados os créditos orçamentários aprovados; e

II – para o desempenho da função de transferência legal, as regras de aplicação,

transferência e controle.

Parágrafo único – Nos casos de descumprimento de cláusula contratual ou de

convênio, de termo de compromisso ou de resolução pelo beneficiário do FES, serão

aplicados multas e juros moratórios, suspensão ou o cancelamento de parcelas a

liberar, devolução dos recursos transferidos, conforme dispuser o instrumento, sem

prejuízo das penalidades cíveis, penais e administrativas aplicáveis.

Art. 6º – O FES terá como gestora, agente executora e agente financeira a SES.

Art. 7º – Competirá à SES, além das atribuições definidas no art. 8º e nos incisos I,

II e III do art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 2006:

I – normatizar a aplicação dos recursos do FES;

II – regulamentar as transferências e o controle de recursos para financiamento de

ações de saúde; e

III – estabelecer os critérios, condições e requisitos para formalização de convênios

e contratos assistenciais.

Art. 8º – O grupo coordenador do FES será composto pelos seguintes órgãos:

I – SES;

II – Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag –;

III – Secretaria de Estado de Fazenda – SEF.

§ 1º – Competirão ao grupo coordenador as atribuições definidas no inciso IV do

art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 2006.

§ 2º – Na composição do grupo coordenador, a SES indicará, no mínimo, dois

integrantes.

Art. 10 – A SES regulamentará a prestação de contas e relatórios circunstanciados

dos recursos aplicados pelo FES.

Art. 11 – Compete ao Conselho Estadual de Saúde o acompanhamento e a

fiscalização da aplicação dos recursos do FES, sem prejuízo do controle exercido

pela Auditoria–Geral do Estado e pelo Tribunal de Contas do Estado.”.
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Art. 5º – Os arts. 1º, 2º, 3º, 6º, 7º e 16 da Lei nº 12.227, de 2 de julho de 1996, que

cria o Fundo Estadual de Assistência Social – Feas –, passam a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 1º – (...)

Parágrafo único – O Feas exercerá as funções programática e de transferência

legal, nos termos dos incisos I e II do art. 3º da Lei Complementar nº 91, de 19 de

janeiro de 2006.

Art. 2º – (...)

IV – os saldos financeiros remanescentes, devolvidos pelos órgãos públicos

municipais e entidades responsáveis pela execução das ações da Política Estadual

de Assistência Social, provenientes de:

a) não utilização total ou parcial dos recursos recebidos;

b) rendimentos financeiros; e

c) descumpirmento do Plano de Trabalho de Convênio ou de qualquer outro ajuste

ou obrigação legalmente imposta ou contratada.

(...)

Art. 3º – (...)

X – nas ações relativas à gestão da Política Estadual de Assistência Social; e

XI – nas ações relativas ao aprimoramento de informação, monitoramento e

avaliação do Sistema Estadual de Assistência Social.

Art. 6º – O Feas terá como gestor e agente executor a Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social – Sedese.

Parágrafo único – O gestor do Feas terá as seguintes competências, além das

atribuições definidas no art. 8º e no inciso I do art. 9º da Lei Complementar nº 91, de

2006:

I – tomar as devidas providências no que se refere à elaboração da Proposta

Orçamentária Anual do Feas;

II – propor a inclusão de recursos de qualquer fonte no orçamento do fundo, antes

de sua aplicação;

III – a responsabilidade da ordenação de despesas necessárias ao

desenvolvimento de suas atribuições e, nessas condições, responder pela
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movimentação dos recursos do Feas e pela correspondente prestação de contas;

IV – a celebração de convênio ou contrato em nome do gestor do fundo, visando à

realização de financiamentos e outras formas de transferência de recursos do Fundo;

V – a celebração de convênio ou de contrato com instituição pública ou privada,

visando a promover estudos ou desenvolver projetos e atividades vinculados aos

objetivos do Feas, bem como a agilizar a sua operacionalização;

VI – compatibilizar os programas definidos como prioritários pela Sedese com as

linhas de ações no âmbito de suas competências, observando a política estadual da

assistência social e os critérios gerais de aplicação de recursos formulados pelo

Ceas; e

VII – apresentar a proposta orçamentária no Ceas.

Art. 16 – O prazo para contratação de operações no âmbito do Feas é

indeterminado.”.

Art. 6° – Ficam revogados os arts. 7° e 17 da Lei n ° 12.227, de 1996.

Art. 7º – Os arts. 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 8º e 9º da Lei nº 13.452, de 12 de janeiro de

2000, que cria o Fundo Estadual de Desenvolvimento de Transportes – Funtrans –,

passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º – Fica criado o Fundo Estadual de Desenvolvimento de Transportes –

Funtrans –, que exercerá função programática, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei

Complementar nº 91, de 19 de janeiro de 2006, e que terá os seguintes objetivos:

I – prover recursos para:

a) serviços, projetos de engenharia, obras de construção e reparação e de outras

ações, visando ao atendimento, à implantação, conservação, manutenção e

restauração das rodovias pavimentadas e não pavimentadas do Estado e das

rodovias federais delegadas;

b) ações e atividades relativas à operacionalização da segurança e do policiamento

das rodovias mineiras e das rodovias federais delegadas;

c) ações voltadas para a educação do trânsito;

d) gestões, serviços, projetos, construções, instalações para operações de

pesagem de cargas, bem como da operacionalização de outros equipamentos

destinados a controle de velocidade de veículos e do monitoramento e contagem de
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tráfego, nas rodovias estaduais e nas federais delegadas;

e) ações de fiscalização do transporte coletivo de passageiros, intermunicipal e

metropolitano, bem como ao transporte em geral e a movimentação de cargas

normais e especiais de qualquer natureza; e

f) ações que visem à administração e à operacionalização da arrecadação das

receitas vinculadas ao Fundo;

II – apoiar a execução especial de trabalho da administração pública estadual em

áreas voltadas para o desenvolvimento, manutenção, fiscalização e segurança da

infraestrutura relativa ao transporte rodoviário, da movimentação e monitoramento do

trânsito econômico e seguro de passageiros e de cargas pelas rodovias que cortam o

Estado de Minas Gerais.

§ 1º – A aplicação dos recursos do Funtrans deverá observar o disposto no Código

de Trânsito Brasileiro e em outras leis federais e estaduais que regulem matéria

tributária.

§ 2º – O Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais – DER–MG – é o

único beneficiário dos recursos do Funtrans.

§ 3º – O agente executor preferencial dos recursos do Funtrans é o DER–MG,

cabendo, a critério do gestor, a definição de outros agentes executores de programas

que objetivem as atividades previstas nos incisos I e II.

Art. 3° – (...)

I – dotações, auxílios e subvenções diversas, consignadas no orçamento fiscal do

Estado;

II – dotações orçamentárias ou transferências da União ao Fundo mediante

convênio;

III – receitas decorrentes de aplicação de multas de trânsito rodoviárias aplicadas

pelo DER–MG, nos termos da legislação aplicável e na forma definida em

regulamento;

IV – recursos provenientes de cobrança de taxas sobre o uso e a ocupação de

faixas de domínio rodoviário, na forma da legislação aplicável;

V – recursos provenientes de programas de concessão de rodovias, de concessão

de transporte coletivo multimodal, intermunicipal e metropolitano de passageiros e de
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concessão de administração e exploração de terminais de passageiros;

VI – recursos decorrentes da terceirização de serviços inerentes à operação

rodoviária, inclusive balanças e controladores de velocidade de tráfego; e

VII – os recursos oriundos das taxas previstas nos itens 2 a 6 da Tabela “C” e itens

1 a 2.4.1 da Tabela “N”, anexas à Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, bem

como suas reformulações posteriores.

Art. 4º – São consideradas como condições para a execução dos programas de

trabalho com recursos do Fundo as ações desenvolvidas pelo DER–MG decorrentes

de custeio e investimentos contemplados nos Planos Plurianuais de Investimentos,

nas Leis de Diretrizes Orçamentárias e em Leis Orçamentárias Anuais.

Art. 5º – O prazo de vigência do Funtrans é de trinta anos contados da data da

publicação desta lei.

Parágrafo único – O Poder Executivo poderá, por meio de decreto, prorrogar o

período de vigência do fundo ou o prazo para a realização de operação de despesa

uma única vez, pelo período máximo de quatro anos.

Art. 6º – O gestor do Funtrans é a Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas – Setop.

Parágrafo único – Competirá ao gestor, além das atribuições definidas no art. 8º e

no inciso I do art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 2006:

I – a assunção de direitos e obrigações em nome do Fundo;

II – a elaboração e o encaminhamento às autoridades competentes de minutas de

atos normativos relacionados às operações do Fundo;

III – a emissão de relatórios de acompanhamento das transferências realizadas pelo

Fundo, para outros órgãos de fiscalização competentes, na forma em que forem

solicitados;

IV – o ordenamento de despesas do Fundo e a responsabilidade pela sua

prestação de contas;

V – a apresentação, ao grupo coordenador, de proposta para elaboração da política

geral de aplicação dos recursos do Fundo; e

VI – a apresentação, ao grupo coordenador, de propostas para a readequação ou a

extinção do Fundo.
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Art. 8º – O grupo coordenador do Funtrans será composto pelos seguintes órgãos e

entidades:

I – um representante do gestor, a quem compete presidir o grupo coordenador;

(...)

III – um representante da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag;

IV – (...)

V – um representante da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

da Assembleia Legislativa do Estado.

Parágrafo único – Competirá ao grupo coordenador, além das atribuições definidas

no inciso IV do art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 2006:

I – a aprovação, por proposta do gestor, da política geral de aplicação dos recursos

do Fundo; e

II – a aprovação, por proposta do gestor, da readequação ou extinção do Fundo.

Art. 9º – Os demonstrativos financeiros do Funtrans obedecerão ao disposto na Lei

Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e às normas específicas do Tribunal de

Contas do Estado.”.

Art. 8º – A Lei nº 13.452, de 12 de janeiro de 2000, que cria o Fundo Estadual de

Desenvolvimento de Transportes – Funtrans –, fica acrescida do seguinte artigo:

“Art. 7º – O gestor poderá celebrar convênio ou contrato com instituição pública ou

privada, visando a promover estudos ou desenvolver ações, projetos e atividades

vinculados aos objetivos do Fundo.

Parágrafo único – Os gastos decorrentes de convênio ou contrato de que trata o

“caput” deste artigo poderão ser custeados, total ou parcialmente, com recursos do

fundo, sem prejuízo das aplicações programadas para o período.”.

Art. 9º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO IV

PROJETO DE LEI Nº ____ / 2009

Altera a Lei nº 14.086, de 6 de dezembro de 2001, que cria o Fundo Estadual de

Defesa de Direitos Difusos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Os arts. 1º, 3º, 4º, 6º, 7º e 8º da Lei nº 14.086, de 6 de dezembro de 2001,
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que cria o Fundo Estadual de Defesa de Direitos Difusos, passam a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 1º – Fica criado o Fundo Estadual de Defesa de Direitos Difusos - Fundif -, que

exercerá as funções programática e de transferência legal, nos termos dos incisos I e

II do art. 3º da Lei Complementar nº 91, de 19 de janeiro de 2006, e possuirá os

seguintes objetivos:

I – promover a reparação de danos causados ao meio ambiente, a bens e direitos

de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e a outros bens ou

interesses difusos e coletivos, bem como ao consumidor, em decorrência de infração

à ordem econômica; e

II – aplicar recursos na recuperação de bem, na promoção de evento educativo e

científico e na edição de material informativo especificamente relacionado com a

natureza da infração ou do dano causado, bem como na modernização administrativa

de órgão público responsável pela execução de política de defesa de direitos difusos.

§ 1º – A aplicação dos recursos do Fundif deverá observar o disposto na Lei

Federal nº 9.008, de 21 de março de 1995.

§ 2º – As condições de cada operação do Fundo serão estabelecidas em

regulamento e deverão abranger:

I – para o desempenho de função programática:

a) o valor limite da liberação de recursos; e

b) a aprovação de plano de trabalho de acordo com os critérios gerais

estabelecidos em regulamento;

II – para o desempenho de função de transferência legal:

a) o valor limite da transferência legal; e

b) a comprovação do cumprimento dos requisitos legais referentes à constituição e

regulamentação do órgão ou da entidade candidata a beneficiária.

Art. 3° – São recursos do Fundif:

I – as indenizações decorrentes de condenações por dano causado a bem

protegido pelos direitos difusos e as multas advindas do descumprimento dessas

condenações, conforme previsão regulamentar;

II – as doações, os auxílios, as contribuições e os legados destinados ao Fundo por
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pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira;

III – os recursos provenientes de fundo federal de direitos difusos; e

IV – outras receitas que sejam destinadas ao Fundo.

Art. 4º – O Fundif terá como gestor e agente executor a Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social - Sedese -, por meio da Subsecretaria de Direitos Humanos.

Art. 6º – O prazo para contratação de operações no âmbito do Fundif é de vinte

anos contados da data da publicação desta lei.

Parágrafo único – O Poder Executivo poderá, por meio de decreto, prorrogar o

período de vigência do Fundo ou o prazo para realização de operação de despesa

uma única vez, pelo período máximo de quatro anos.

Art. 7º – O grupo coordenador do Fundif será composto pelos seguintes órgãos e

entidades:

I – um representante da Sedese ou do órgão que vier a lhe suceder;

II – um representante da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -

ou do órgão que vier a lhe suceder;

III – um representante da Secretaria de Estado de Fazenda - SEF - ou do órgão que

vier a lhe suceder;

IV – um representante da Procuradoria–Geral de Justiça;

V – um representante de órgãos municipais de defesa dos direitos difusos com

sede no Estado; e

VI – um representante de entidades civis sem fins lucrativos, com sede e área de

atuação no Estado, que atendam aos requisitos das alíneas “a” e “b” do inciso II do

art. 2º desta lei.

Art. 8º – Competirá ao grupo coordenador as atribuições definidas no inciso IV do

art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 2006.”.

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

ANEXO V

PROJETO DE LEI Nº ____ / 2009

Altera a Lei nº 11.830, de 6 de julho de 1995, que cria o Fundo Estadual de

Habitação – FEH.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º – Os arts. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 da Lei nº

11.830, de 6 de julho de 1995, que cria o Fundo Estadual de Habitação - FEH -,

passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º – Fica criado o Fundo Estadual de Habitação - FEH -, nos termos da Lei

Complementar nº 91, de 19 de janeiro de 2006.

Art. 2º – O FEH tem por objetivo dar suporte financeiro para a implantação e

execução de programas vinculados a políticas habitacionais de interesse social para

a população de baixa renda e, nos termos dos incisos I e III do art. 3º da Lei

Complementar nº 91, de 2006, exercerá as seguintes funções:

I – programática, destinada à liberação de recursos não reembolsáveis para

Municípios, para entidade integrante da administração indireta de Município que

implemente programa habitacional destinado a famílias de baixa renda e para a

execução de programa especial de trabalho da administração pública estadual; e

II – de financiamento, sendo seus recursos destinados à concessão de

financiamentos cujos retornos serão incorporados ao patrimônio do Fundo,

estabelecendo–se, assim, sua natureza rotativa.

Parágrafo único – A concessão de financiamento, de que trata o inciso II, poderá ter

parcela de recursos subsidiados, suportados pelo FEH, decorrentes ou não de

convênios firmados pelo agente financeiro e destinados a complementar a

capacidade de pagamento das famílias beneficiárias, observados os critérios

definidos em cada programa.

Art. 3º – O prazo para a concessão de financiamento e liberação de recursos, no

âmbito do FEH, será de dez anos contados da data de início da vigência desta lei,

podendo ser prorrogado por uma única vez, baseando–se na avaliação de seu

desempenho, por ato do Poder Executivo, pelo período máximo de quatro anos.

Art. 4º – Para os fins do disposto nesta lei, considera–se programa de habitação de

interesse social aquele cujos beneficiários sejam famílias de baixa renda, devendo

seus recursos ser destinados a atender às seguintes modalidades de intervenção:

I – a construção de unidades habitacionais urbana e rural;

II – a aquisição de moradia pronta;

III – a urbanização e recuperação de áreas degradadas;
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IV – a aquisição de materiais de construção;

V – a produção de lotes urbanizados para fins habitacionais;

VI – a aquisição de terrenos, desde que vinculada à implantação de projetos

habitacionais de interesse social;

VII – a realização de reformas de unidades habitacionais de interesse social cujas

condições de higiene e segurança não disponham de um padrão mínimo de

habitabilidade;

VIII – o desenvolvimento de programas habitacionais integrados, que compreendam

a construção de unidades habitacionais, o provimento de infraestrutura, a instalação

de equipamentos de uso coletivo e o apoio ao desenvolvimento comunitário;

IX – a implantação de saneamento básico, infraestrutura e equipamentos urbanos,

complementares aos programas habitacionais de interesse social; e

X – outras formas de provimento e acesso à moradia, mediante modalidades de

financiamento permitidas pela legislação.

Parágrafo único – Na construção de habitação urbana ou rural com recursos do

FEH, será dada preferência à utilização de energia solar na implantação de sistema

de aquecimento.

Art. 5º – São recursos do FEH:

I – dotações consignadas no orçamento do Estado, bem como créditos adicionais;

II – retornos do principal e encargos de financiamentos concedidos pelo Fundo;

III – recursos provenientes de operações de crédito interno e externo firmadas pelo

Estado e destinadas ao Fundo;

IV – recursos alocados por instituições financeiras destinados a programas

habitacionais;

V – recursos alocados por órgãos, fundos e entidades federais, não reembolsáveis,

e destinados a programas habitacionais; e

VI – recursos de outras fontes.

§ 1º – Os recursos do FEH serão aplicados em consonância com as diretrizes e

prioridades estabelecidas na política e no plano estadual de habitação de interesse

social.

§ 2º – No exercício da função programática serão utilizados, exclusivamente,
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recursos da fonte prevista no inciso V deste artigo.

§ 3º – O FEH transferirá ao Tesouro Estadual recursos para pagamento integral ou

parcial de serviço e amortização de dívidas contraídas pelo Estado, em operações de

créditos interno e externo, destinadas ao Fundo, na forma e nas condições

estabelecidas em regulamento.

§ 4º – O superávit financeiro do FEH, apurado no término de cada exercício fiscal,

será mantido em seu patrimônio, ficando facultada a sua transferência aos exercícios

seguintes.

§ 5º – Na hipótese de extinção do Fundo, seu patrimônio, inclusive seus direitos

creditícios, reverterá ao Tesouro do Estado, na forma do regulamento.

Art. 6º – Serão beneficiários do FEH:

I – famílias de baixa renda, com prioridade para aquelas cuja renda mensal seja

igual ou inferior a três salários mínimos;

II – Municípios e entidade integrante da administração indireta de Município,

obedecido ao disposto no inciso I do art. 2º e critérios definidos em cada programa;

III – empresas e cooperativas habitacionais que, após a conclusão da obra, se

obriguem a repassar o financiamento a mutuário final de baixa renda, conforme

definido no inciso I, sob normas e condições estipuladas pelo agente financeiro do

FEH; e

IV – outros, desde que enquadrados nesta lei e nas normas específicas do

respectivo programa.

§ 1º – Excepcionalmente, em programas habitacionais implementados com

recursos do FEH e aprovados pelo Poder Executivo, poderão ser beneficiárias

famílias com renda mensal superior àquela prevista no inciso I do art. 6º, conforme as

normas do respectivo programa.

§ 2º – Em programas habitacionais implementados pelo governo do Estado para

atender servidores da administração pública estadual, o FEH se responsabilizará pela

liberação de recursos não reembolsáveis que complementem o financiamento

necessário à aquisição de moradia para servidores com renda familiar de até cinco

salários mínimos e que não sejam proprietários de imóvel residencial, sob normas e

condições previstas em regulamento especifico.
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§ 3º – Os servidores civis e militares do Estado de Minas Gerais poderão ser

beneficiários de programas de habitação específicos, desenvolvidos por meio do

FEH, observadas as regras dos respectivos programas.

Art. 7º – Serão requisitos para a concessão de financiamentos e liberação de

recursos no âmbito do FEH:

I – aproveitamento prioritário de áreas urbanas já dotadas de infraestrutura; e

II – no desempenho das funções programática e de financiamento:

a) constituição, pelo Município, de Conselho Municipal de Habitação, que terá a

atribuição de realizar a pré–seleção das famílias candidatas à obtenção dos

benefícios do FEH, obedecidos os critérios socioeconômicos definidos pelo gestor do

Fundo e normas dos respectivos programas;

b) seleção e aprovação pelo Poder Executivo Municipal da lista final de possíveis

beneficiários indicados pelo Conselho Municipal de Habitação, obedecida a prioridade

e a capacidade de atendimento do respectivo programa; e

c) apresentação de documento hábil, emitido pelo Município ao agente financeiro,

comprovando o cumprimento das exigências previstas na alíneas “a” e “b”;

III – parecer, do agente financeiro, sobre a viabilidade do empreendimento, em seus

aspectos técnico, social, econômico e financeiro;

IV – conclusão favorável de análise do beneficiário, em seus aspectos financeiros,

jurídicos e cadastrais; e

V – outros, definidos no regulamento do Fundo e de seus programas.

§ 1º – Para a concessão de financiamento será observado o comprometimento

máximo de 25% (vinte e cinco por cento) da renda familiar mensal das famílias de

baixa renda definidas no inciso I do art. 6º.

§ 2º – Não serão atendidas pelo Fundo as famílias das quais um dos membros seja

proprietário, promitente comprador ou cessionário de direitos de qualquer outro

imóvel residencial ou mutuário do Sistema Financeiro de Habitação – SFH.

Art. 8º – Os programas a serem mantidos com recursos do FEH observarão as

seguintes condições gerais, além de condições específicas definidas em seus

regulamentos:

I – para o desempenho de função programática:
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a) comprovação, pelo agente financeiro, do enquadramento da operação aos

objetivos do fundo e de seus programas;

b) o valor limite da liberação de recursos;

c) apresentação de contrapartida, em recursos financeiros ou bens imóveis urbanos

ou serviços, desde que vinculados aos respectivos empreendimentos habitacionais

realizados no âmbito dos programas do FEH, conforme as normas específicas

estabelecidas no regulamento e nos termos da Lei Complementar Federal nº 101, de

4 de maio de 2000; e

d) outras definidas em regulamento;

II – para o desempenho de função de financiamento:

a) enquadramento do empreendimento e do beneficiário;

b) a composição do investimento;

c) a exigência de contrapartida do beneficiário de, no mínimo, 10% (dez por cento)

do valor do financiamento, expressa, isolada ou cumulativamente, em recursos

financeiros, materiais ou serviços a serem aportados diretamente pelo beneficiário ou

indiretamente, por meio de instituições parceiras, na execução do respectivo

programa habitacional, a critério do agente financeiro;

d) o prazo total do financiamento;

e) os encargos, na forma de: 1. reajuste do saldo devedor, por índice de preços ou

taxa financeira; 2. juros, limitados a 6% a.a. (seis por cento ao ano), aplicados ao

saldo devedor reajustado; e 3. outros, conforme normas do programa;

f) as garantias exigidas, a critério do agente financeiro e de acordo com normas de

cada programa.

§ 1º – Poderá ser concedido prêmio por adimplemento ao beneficiário que mantiver

regular o pagamento do financiamento, na forma definida em regulamento.

§ 2º – O regulamento do Fundo poderá estabelecer outras condições para a

liberação de recursos e para a concessão de financiamentos, no âmbito do FEH,

observado o disposto nesta lei.

§ 3º – O subsídio de que trata o parágrafo único do art. 2º será concedido uma

única vez a cada beneficiário, cabendo ao agente financeiro manter cadastro que

permita tal controle, observadas as normas dos respectivos programas.
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Art. 9º – Nos casos de descumprimento, por parte do beneficiário, de obrigações

previstas no instrumento contratual, serão aplicados juros moratórios e atualização

monetária, conforme dispuser o regulamento, sem prejuízo das penalidades cíveis,

penais e administrativas aplicáveis.

Parágrafo único – O regulamento definirá os casos de infração que poderão

acarretar o vencimento extraordinário da totalidade da dívida, a devolução de

recursos liberados pelo Fundo ao Município, e os procedimentos aplicáveis no

tratamento das situações de inadimplemento técnico e financeiro.

Art. 10 – O FEH terá como gestora a Companhia de Habitação do Estado de Minas

Gerais – Cohab–MG –, com as competências e atribuições previstas no art. 8º e no

inciso I do art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 2006, além de outras definidas em

regulamento.

Art. 11 – O agente financeiro do FEH é a Cohab–MG, que atuará também como

mandatário do Estado, para os fins previstos nesta lei, com as seguintes atribuições,

além das previstas no art. 8º e no inciso III do art. 9º da Lei Complementar nº 91, de

2006, e de outras definidas em regulamento:

I – a celebração de convênio ou contrato em nome do FEH, visando a captar

recursos de origens diversas para ampliar a capacidade de atendimento do Fundo;

II – a celebração de convênio ou contrato com instituição pública ou privada,

visando a promover estudos ou desenvolver projetos e atividades vinculados aos

objetivos do Fundo, bem como a agilizar a sua operacionalização;

III – a promoção da cobrança administrativa e judicial de financiamento concedido

com recursos do Fundo, observadas as normas legais pertinentes;

IV – a realização de acordo para recebimento de valores, podendo transigir em

relação a condições e penalidades, preservado o interesse público;

V – a promoção da alienação de bens recebidos em pagamento e a transferência

dos valores obtidos para o patrimônio do Fundo, preservando o interesse público; e

VI – o oferecimento em caução dos direitos creditórios do Fundo para garantir

empréstimos e outras operações a serem contratadas com instituições nacionais e

internacionais, bem como a participação em ofertas públicas e leilões de recursos

destinados à concessão de subsídios a programas habitacionais, observadas as
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seguintes condições:

a) autorização prévia do grupo coordenador do Fundo; e

b) destinação de recursos oriundos dos empréstimos à implantação de programa ou

projeto voltados para os objetivos do Fundo.

§ 1º – O coordenador de despesas do FEH é o Presidente da Cohab–MG, que

poderá delegar esta atribuição.

§ 2º – Os gastos decorrentes de convênio ou contrato de que tratam os incisos I e II

serão custeados, total ou parcialmente, com recursos do Fundo, sem prejuízo das

aplicações programadas para o período.

§ 3º – O agente financeiro poderá, mediante comunicação prévia às Secretarias de

Estado de Planejamento e Gestão – Seplag – e de Fazenda – SEF –, atribuir ao FEH:

I – as quantias despendidas em procedimentos judiciais;

II – os valores correspondentes a saldo devedor de financiamento vencido e não

recebido e vincendo, esgotadas as medidas de cobrança administrativas ou judiciais

cabíveis;

III – os encargos acessórios decorrentes do financiamento habitacional, de acordo

com as normas do SFH, na forma do regulamento;

IV – os valores correspondentes aos custos de registros, impostos, taxas e

emolumentos, despendidos na implantação e comercialização dos empreendimentos

habitacionais, compreendendo a legalização da propriedade de terrenos e a

transferência do domínio das unidades construídas, quando houver, na forma de

regulamento; e

V – os valores correspondentes a créditos irrecuperáveis e aqueles caracterizados

nos termos do disposto no inciso II do § 3º do art. 14 da Lei Complementar Federal nº

101, de 4 de maio de 2000.

Art. 12 – O agente financeiro fará jus a:

I – tarifa de abertura e administração de crédito, definida em regulamento de acordo

com as normas dos programas; e

II – comissão de até 6% (seis por cento), na forma de regulamento.

Art. 13 – Integram o grupo coordenador do FEH representantes dos seguintes

órgãos e entidades:
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I – um representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e

Política Urbana – Sedru –, que será o seu Presidente;

II – um representante da Cohab–MG;

III – um representante da Seplag;

IV – um representante da SEF;

V – um representante da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais –

ALMG –; e

VI – quatro representantes da sociedade civil organizada, com assento no Conselho

Estadual de Desenvolvimento Regional e Política Urbana – Conedru –, devendo ser

garantida a proporção de um quarto das vagas da sociedade civil a representantes de

movimentos populares ligados à área de habitação.

§ 1º – Para efeitos do cumprimento das normas do Sistema Nacional de Habitação

de Interesse Social – SNHIS –, o grupo coordenador do FEH é também o Conselho

Gestor do Fundo.

§ 2º – As competências e as atribuições do grupo coordenador serão estabelecidas

em regulamento, que definirá também a forma de indicação dos seus representantes,

observadas as normas aplicáveis, especialmente aquelas definidas no inciso IV do

art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 2006, e as normas federais relativas à

habitação de interesse social.

§ 3º – Os membros representantes da sociedade civil, mencionados no inciso VI do

“caput”, serão selecionados pelo Conedru e indicados ao Presidente do grupo

coordenador, que os designará.

Art. 14 – Para efeito do disposto no parágrafo único do art. 16 da Lei Complementar

nº 91, de 2006, cabe à SEF a supervisão financeira do gestor e do agente financeiro

do FEH, no que se refere à elaboração de sua proposta orçamentária e do

cronograma financeiro da receita e da despesa.

Art. 15 – Os demonstrativos financeiros do FEH obedecerão ao disposto na Lei

Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e às normas específicas do Tribunal de

Contas do Estado.”.

Art. 15 – A Lei nº 11.830, de 1995, fica acrescida do seguinte artigo:

“Art. 16 – Excepcionalmente, o Poder Executivo autorizará a transferência ao FEH
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de direitos e obrigações creditórias oriundos da produção ou do financiamento de

unidades habitacionais registradas no balanço patrimonial da Cohab–MG, na forma

de regulamento.

Parágrafo único – A transferência de obrigações creditórias de que trata o “caput”,

sem prejuízo de ato normativo do Poder Executivo, é condicionada ao registro formal

de garantia de transferência ao FEH de receitas a realizar, em igual valor,

provenientes de financiamentos ou de alienação de ativos pertencentes à Cohab–

MG.”.

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

Sala das Comissões, 7 de outubro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Fábio Avelar - Chico

Uejo - Ronaldo Magalhães.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 8/10/2009, a seguinte comunicação:

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr. Francisco

Fernandes Magalhães, ocorrido em 7 de outubro, em Patos de Minas. (- Ciente.

Oficie-se.)

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a "d", do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de congratulações com o Cefet-MG pelo centenário de sua fundação

(Requerimento nº 4.481/2009, do Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com os profissionais de educação física pela passagem do Dia

do Profissional de Educação Física (Requerimento nº 4.507/2009, do Deputado

Doutor Viana);

de congratulações com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do

Norte de Minas por sua colocação entre as 10 melhores instituições brasileiras

(Requerimento nº 4.516/2009, da Deputada Ana Maria Resende);

de congratulações com a Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho,
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da Fundação João Pinheiro, por destacar-se como uma das melhores instituições de

ensino do País, tendo seu curso de graduação em Administração Pública obtido a

pontuação máxima no Índice Geral de Cursos, elaborado pelo Instituto Nacional de

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep - e pelo Ministério da

Educação (Requerimento nº 4.523/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Escola Municipal Raul Saraiva Ribeiro, de Betim, pelos 40

anos de sua fundação (Requerimento nº 4.525/2009, do Deputado Rômulo

Veneroso);

de congratulações com a Associação Beneficente e Promocional dos Moradores do

Município de Cantagalo pelos três anos de sua fundação (Requerimento nº

4.536/2009, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com a Associação Comunitária Bom Destino pelos 12 anos de

sua fundação (Requerimento nº 4.537/2009, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com a Associação Cultural e Educacional de Iapu pelos 11 anos

de sua fundação (Requerimento nº 4.538/2009, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com a Associação União, Amor e Integração Social pelos quatro

anos de sua fundação (Requerimento nº 4.539/2009, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com o Centro Integrado de Ação Social Comunitária pelos sete

anos de sua fundação (Requerimento nº 4.540/2009, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com a Associação de Moradores dos Bairros Santa Matilde,

Quarenta e Dois, Idulipê e Adjacências - Ambasma - pelos sete anos de sua fundação

(Requerimento nº 4.541/2009, do Deputado Wander Borges);

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

(Requerimento nº 4.542/2009, do Deputado Tenente Lúcio);

de congratulações com o Esporte Clube Internacional, de Governador Valadares,

pela conquista do título de campeão de futebol amador de 2009 (Requerimento nº

4.554/2009, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com a comunidade de Janaúba pelos 61 anos de emancipação
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desse Município (Requerimento nº 4.556/2009, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Jequitaí pelos 61 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 4.557/2009, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Juvenília pelos 14 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 4.558/2009, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Miravânia pelos 14 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 4.559/2009, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Montalvânia pelos 47 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 4.560/2009, do Deputado Arlen

Santiago);

de congratulações com a comunidade de Novorizonte pelos 14 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 4.561/2009, do Deputado Arlen

Santiago);

de congratulações com a comunidade de Itacarambi pelos 47 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 4.562/2009, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Josenópolis pelos 14 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 4.563/2009, do Deputado Arlen

Santiago);

de congratulações com a comunidade de Ponto Chique pelos 14 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 4.564/2009, do Deputado Arlen

Santiago);

de congratulações com a comunidade de Patis pelos 14 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 4.565/2009, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Padre Carvalho pelos 14 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 4.566/2009, do Deputado Arlen

Santiago);

de congratulações com a Igreja Batista Internacional Monte Sinai por seus 20 anos

de ministério da palavra de Deus (Requerimento nº 4.570/2009, da Deputada Gláucia

Brandão).

de congratulações com a Unimontes em virtude dos conceitos máximos obtidos no

Enade em 12 cursos (Requerimento nº 4.580/2009, da Deputada Ana Maria
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Resende);

de congratulações com a comunidade de Porteirinha pelos 71 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 4.581/2009, do Deputado Arlen

Santiago);

de congratulações com a comunidade de Salinas pelos 129 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 4.582/2009, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Raposos pelos 61 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 4.583/2009, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de São João das Missões pelos 14 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 4.584/2009, do Deputado Arlen

Santiago);

de congratulações com a comunidade de São João da Ponte pelos 66 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 4.585/2009, do Deputado Arlen

Santiago);

de congratulações com a comunidade de São João do Pacuí pelos 14 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 4.586/2009, do Deputado Arlen

Santiago);

de congratulações com a comunidade de Uruana de Minas pelos 14 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 4.587/2009, do Deputado Arlen

Santiago);

de congratulações com a comunidade de Vargem Grande do Rio Pardo pelos 14

anos de emancipação desse Município (Requerimento nº 4.588/2009, do Deputado

Arlen Santiago);

de congratulações com o Centro de Artesanato Mineiro pelos 40 anos de sua

fundação (Requerimento nº 4.591/2009, do Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com a comunidade de Guaranésia pelos 108 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 4.593/2009, do Deputado Ivair

Nogueira);

de congratulações com a comunidade de São João da Lagoa pelos 14 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 4.604/2009, do Deputado Arlen

Santiago);
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de congratulações com a comunidade de Riacho dos Machados pelos 47 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 4.605/2009, do Deputado Arlen

Santiago);

de congratulações com a comunidade de Pai Pedro pelos 14 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 4.606/2009, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Olhos d'Água pelos 14 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 4.607/2009, do Deputado Arlen

Santiago);

de congratulações com a comunidade de Padre Paraíso pelos 47 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 4.608/2009, do Deputado Arlen

Santiago);

de congratulações com a comunidade de Rubelita pelos 47 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 4.609/2009, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Nova Porteirinha pelos 14 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 4.610/2009, do Deputado Arlen

Santiago);

de congratulações com a comunidade de Ninheira pelos 14 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 4.611/2009, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Mirabela pelos 47 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 4.612/2009, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Lagoa dos Patos pelos 47 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 4.613/2009, do Deputado Arlen

Santiago);

de congratulações com a comunidade de Chapada Gaúcha pelos 14 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 4.614/2009, do Deputado Arlen

Santiago);

de aplauso ao Sr. Roberto Noronha Filho, Presidente do Convention Bureau de

Minas Gerais, pela inauguração da Casa de Minas, em São Paulo (Requerimento nº

4.717/2009, da Comissão de Turismo);

de aplauso ao Sr. Antonio Augusto Junho Anastasia, Vice-Governador do Estado, e

à Sra. Érica Drumond, Secretária de Turismo, pela inauguração da Casa de Minas,
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em São Paulo (Requerimento nº 4.720/2009, da Comissão de Turismo);

de aplauso ao Sr. Aécio Neves, Governador do Estado pela inauguração da Casa

de Minas, em São Paulo (Requerimento nº 4.721/2009, da Comissão de Turismo).
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 14 DE OUTUBRO DE 2009

ATA

ATA DA 73ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 6/10/2009

Presidência do Deputado Doutor Viana

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

Fase: Inexistência de quórum para votação - 2ª Fase: Suspensão e reabertura da

reunião - Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do Deputado Padre

João; aprovação; verificação de votação; inexistência de quórum para votação;

anulação da votação; prejudicialidade do requerimento - Questões de Ordem -

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. - Ana Maria Resende - André Quintão -

Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio

Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília

Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio

Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor

Rinaldo - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros

Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gláucia Brandão - Inácio

Franco - 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 - 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.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h12min, a lista de
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comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O Deputado Hely Tarqüínio, 2º-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

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.

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.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 1 minuto para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das demais matérias

constantes na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que já se configurou o quórum

para votação. Vem à Mesa requerimento do Deputado Padre João, solicitando a

inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei nº 3.679/2009 seja

apreciado em último lugar. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
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O Deputado Antônio Júlio - Verificação de votação, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de

votação pelo processo eletrônico. Para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados

que ainda não registraram sua presença no painel que o façam neste momento.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram apenas 28 Deputados. Portanto, não há quórum para

votação. A Presidência torna a votação sem efeito e declara prejudicado o

requerimento de inversão de pauta do Deputado Padre João.

Questões de Ordem

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, realizamos hoje em Montes Claros

uma audiência pública para tratar de esporte, juventude e adolescência. Tanto eu

quanto o Deputado Carlin Moura fizemos um esforço muito grande para sair de

Montes Claros e assistir a esta reunião, e isso tem sido constante. Nós moramos e

temos domicílio eleitoral longe de Belo Horizonte, mas, pelo quadro de presença, o

senhor pode constatar que estamos sempre aqui nas reuniões ordinárias e

extraordinárias, tentando dar vazão à pauta. Mas temos notado, infelizmente, que ela

não anda. Quero dizer a V. Exa. que, da forma como estão sendo convocadas, essas

reuniões extraordinárias estão sendo até motivo de chacota da Assembleia

Legislativa diante da imprensa e da opinião pública. Assim sendo, eu pediria a V. Exa.

que, se não houver quórum, encerre esta reunião, desconvoque as reuniões

extraordinárias que estão sendo convocadas e convoque uma reunião do Colégio de

Líderes, para saber se a Casa vai andar. Se não for, não é justo que se sacrifique

principalmente aqueles Deputados que moram mais longe, mas que têm sido

presença constante na Casa. Entendo que este parlamento é a casa do diálogo, mas

nem ele está prosperando. Estamos convocando repetitivamente as reuniões

extraordinárias, que não estão surtindo nenhum efeito, não estão gerando fruto

algum. O pedido que faço a V. Exa. é que encerre de plano esta reunião,

desconvoque as reuniões extraordinárias que estão convocadas daqui para a frente e

que possamos tentar ajustar a questão no Colégio de Líderes. Não é justo que alguns

parlamentares se sacrifiquem e, quando comparecem às reuniões extraordinárias, as

coisas não andam, e esta Casa não pode continuar com a imagem que está tendo.
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Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao colega Carlos Pimenta que, na reunião

extraordinária da última terça-feira, chegamos a votar 17 projetos de lei, é questão de

entendimento. Nem sempre é da maneira que V. Exa. explica. Esta é a Casa do

entendimento e, quando ele não acontece, realmente o processo se interrompe, e é

regimental. Apesar do pedido do colega Carlos Pimenta e percebendo que há número

regimental, vamos dar sequência aos trabalhos.

O Deputado Weliton Prado - Gostaria de agradecer e parabenizar o Deputado

Doutor Viana pela condução dos trabalhos. Falando em encerramento, encerramento

mesmo é o da energia elétrica, o povo não aguenta mais. Não pode ter nem um

ventinho, que nem chuva é, que a energia cai. O Deputado Durval Ângelo já

mencionou que só hoje foram três vezes, inclusive nesta região e na Assembleia

Legislativa na parte da tarde. É um problema muito sério. Tivemos uma audiência

pública no período da manhã, quando essa questão foi discutida, e o povo não

aguenta mais. Paga uma das tarifas de energia mais caras não só do Brasil como de

todo o mundo, mas, infelizmente, não há qualidade. Para onde está indo o dinheiro?

Cadê a manutenção? Cadê investimento no ser humano, no pessoal? Isso não

acontece, é um apagão. Há mais ou menos uma semana quase 2 milhões de

pessoas ficaram sem energia elétrica na região metropolitana. Imaginem lá no

interior, nos grotões, nos distritos, na zona rural: a população chega a ficar mais de

200 horas sem energia. As pessoas perdem leite, medicamentos que dependem da

geladeira, como a insulina, correndo risco até de perderem a vida. O hospital para, o

trânsito vira um caos danado, a Justiça para e fica sem condições de julgar os

processos, enfim, para tudo. A nossa preocupação, portanto, é muito grande. Cemig,

invista nas redes, invista no ser humano e tenha dó do povo que paga uma tarifa

muito cara. Falando em Cemig, tivemos mais uma vitória. Está aqui, no jornal “O

Tempo” de hoje: “Cemig não pode cortar luz se medidor tiver problema - Liminar

proíbe também cobrar do consumidor antes de apurar os fatos”. Essa é mais outra

grande vitória dos consumidores do Estado de Minas Gerais. Havia uma maldade

imensa. Ontem visitei uma lanchonete no Bairro Brasil da cidade de Uberlândia e

fiquei com dó de um comerciante que recebeu uma conta de R$41.000,00 porque a



____________________________________________________________________________
727

Cemig alegou que ele estava com um problema no lacre. A empresa não aceitou

conversa, mandou o talão e pronto. Se ele não pagar, eles cortam a luz. E como a

pessoa faz com seu negócio? Essa liminar justamente proíbe isso: “Cemig não pode

cortar luz se medidor tiver problema - Liminar proíbe também cobrar do consumidor

antes de apurar os fatos”. Agora quem vai ter que provar algo é a Cemig. Essa é uma

grande vitória, e queria parabenizar a Defensoria Pública. Já estamos lutando contra

isso há mais de dois anos, tendo acionado até a própria Defensoria Pública, levando-

lhe vários casos. Esse órgão entrou com a ação, e tivemos essa vitória. Ficamos

muito felizes. Queria parabenizar o Defensor Público Marcelo Ribeiro que informou: “a

Cemig está proibida de cortar a luz do consumidor que está com o medidor de

energia elétrica sem o lacre ou com alguma irregularidade”. Às vezes, o cidadão não

tem culpa alguma e está com problemas no medidor da Cemig, que o acusa de ter

cometido uma fraude, uma irregularidade e estabelece a multa que quer. Nesse caso,

ela está fazendo o papel de Juiz, de Promotor e já julga sem o direito à defesa. E o

cidadão é obrigado a pagar o valor que a Cemig pediu, sem choro, pois, se não o

fizer, tem sua energia cortada, o que é uma grande injustiça. Por isso, ficamos muito

felizes com a decisão de a empresa não poder cortar mais a luz, se o medidor estiver

com problema. Se houver “gato”, ou o cidadão cometer alguma irregularidade, aí, sim,

a Cemig poderá processá-lo. Não estamos defendendo o errado não, a pessoa deve

pagar por seu erro, mas os inocentes não podem pagar pelos pecadores, e muita

gente de bem está sendo injustiçada. Fico muito feliz. Queria parabenizar também a

Juíza Federal Rosilene Maria Clemente, da 13ª Vara da Justiça Federal, que

concedeu a liminar para proibir que a Cemig corte a luz se houver algum problema no

medidor. Mais uma vez, queria agradecer a todos que estão colaborando com a

caravana contra as tarifas abusivas da Copasa. As ações continuam, com muita

força. Estamos indo a dezenas e dezenas de Municípios do Estado, conversando

com o povo, entrando com ações na Justiça, e, neste ano, podemos comemorar, pois

foi o primeiro, de toda a história da Copasa, em que a conta de água não teve

aumento. Realmente comemoramos esse fato e queremos agradecer a todos,

entidades, Vereadores, enfim, a todos que contribuem de uma forma ou de outra.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, gostaria de destacar e deixar bem claro
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para quem nos acompanha, sobretudo para o Deputado Carlos Pimenta, que disse

que não existe interlocução para a votação, que estamos aqui para votar. Estão

presentes 80% da Bancada aqui para votar. O projeto a ser votado, que é indicação

feita pelo Governador para compor a agência reguladora de água e esgoto, precisa

de quórum de 39 Deputados, e temos apenas 28 presentes. Por isso quero deixar

bem claro que não é a Oposição que está amarrando a votação; a base do governo é

que está dificultando, pois são eles que não estão presentes. Cabe à Liderança do

governo e à Presidência desta Casa tomarem as providências devidas. Estamos aqui

para votar e queremos votar. Entramos, sim, em processo de obstrução em relação

ao projeto do Governador, pedindo esclarecimento sobre a destinação dos recursos

do empréstimo - mais de R$1.000.000.000,00 -, e esperamos obter resposta amanhã.

Mesmo assim, acordamos com os Líderes e o governo em votar os projetos dos

Deputados, e estamos aqui dispostos a isso. A obstrução ocorreu porque houve

demanda do programa Luz para Todos em mais de 120 mil ligações, mas a Cemig

licitou apenas 56 mil, e a ordem de serviço dada por essa empresa foi de apenas 23

mil ligações. Se o programa tem o nome de Luz para Todos, queremos a

universalização da energia elétrica, o que significa licitar mais 70 mil ligações. É isso

que queremos; é o que pedimos e já foi sinalizado pelo Presidente da Cemig. Outro

ponto que gostaria de abordar aqui é um verdadeiro escândalo: enquanto o governo

federal investe na agricultura familiar, o governo do Estado retira o dinheiro do

agricultor familiar. É importante o telespectador estar atento a isso. Em um programa

do governo federal chamado Programa de Aquisição de Alimentos - PAA -, o governo

federal compra os produtos da agricultura familiar e o dinheiro é depositado na conta

da associação. No caso de 20 agricultores que vendem para o governo, cada um

pode vender em torno de R$4.500,00, o que corresponde a um valor de mais de

R$90.000,00. Esse valor é depositado na conta da associação dos agricultores, um

dinheiro do governo federal. E dos R$90.000,00, o governo do Estado tira em torno

de R$15.000,00 de ICMS. É isso que discutimos; essa é a razão da obstrução. É

absurdo esta Casa dar isenção de ICMS para vários itens, na linha de

telecomunicações ou de equipamentos para construção de hidrelétrica. Na época,

havia acordo do relator Deputado Jayro Lessa de nos ajudar. Porém já se passaram
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dois anos e os agricultores familiares continuam penalizados com uma alíquota de

18%, 12% ou 7%. Num processo de obstrução, entendemos que, de acordo com a

convocação, votaríamos em alguns projetos dos Deputados, por isso viemos aqui e

permanecemos para votar. Deputado Carlos Pimenta, a Oposição não está

dificultando a votação. Queremos votar, mas, para isso, tem de haver quórum. Aliás,

a votação é secreta, por isso precisaríamos de 39 Deputados presentes, e o painel foi

claro ao demonstrar apenas 28. Portanto, Sr. Presidente, são essas as minhas

considerações. Muito obrigado.

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

interessante alguém questionar que não queremos votar. Se o PMDB e o PT juntos

não estiverem presentes, não se vota nada, porque a base de governo não tem vindo

à Assembleia. Eles estão lá, buscando recursos do governo, e já estão fazendo

campanha. Eu disse para o Líder do Governo que essa lógica tem de mudar, porque

o grupo de Deputados presentes nesta Casa, na hora da votação, é o mesmo.

Estamos na comissão e estamos trabalhando aqui. Não é justo jogar em cima da

Oposição a não votação. O Padre João levanta essa questão do ICMS que é cobrado

do agricultor familiar, mas, há dois anos, estamos discutindo isso. Há dois anos,

houve reunião na Assembleia, e a Secretaria de Fazenda também achou absurdo,

mas não mudou. Continua cobrando 18% de ICMS em cima dos produtos da

agricultura familiar. O mais grave é que estão ficando fora do negócio, porque, no

supermercado, consegue-se o produto mais barato. Então, se obstruímos a votação

às vezes, é para discutir essas coisas. Há 15 dias, discutimos a questão ambiental,

Padre João. Hoje aconteceu outro fato bastante interessante. A Prefeitura de

Papagaios, atendendo apelo do governo em relação à coleta seletiva, fez grande

mutirão na cidade, em que fizeram a coleta seletiva do lixo e levaram-no para o

barracão que estão organizando. Isso a pedido do governo, da Feam. Quando

estavam lá, com tudo organizado, chegou um fiscal da Feam e multou a Prefeitura em

R$100.000,00 e interditou a coleta de lixo. Ora, isso é fantástico! Esse é o governo

que queremos, o governo que dá exemplo. O governo faz a propaganda, mas vão lá,

proíbem a coleta seletiva do lixo e ainda multam a Prefeitura porque estava fazendo a

coleta seletiva. Olhe, Doutor Viana, há algo errado. Ou o governo tem de acordar ou,
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dentro do governo, há esquema para derrubar o próprio governo. Isso é comum em

final de governo. Na época do Governador Eduardo Azeredo, a Secretaria de

Fazenda ajudou a derrotá-lo. Só ele e a turma que ficava rodeando-o não viam. Isso

também está acontecendo com a questão ambiental em Minas. Isso foi ontem e

revolta qualquer um. O Prefeito está revoltado, tentando resolver a questão

ambiental. Aí a Feam diz que não pode, enquanto não tiver a licença definitiva de um

pedaço da Prefeitura, e multa o Prefeito em R$10.000,00. Acho que esse pessoal

passou a brincar. Deputado Carlin Moura, quando digo que não existe em Minas

Gerais preocupação alguma com a preservação ambiental, algumas pessoas

reclamam. O que preocupa os órgãos ambientais de Minas é a arrecadação. Isso vai

explodir; uma hora vai haver levante no interior para enfrentar os órgãos ambientais.

O que aconteceu em Papagaios foi um dos maiores absurdos de que se possa tomar

conhecimento. Mais um; foi ontem. Vou repetir: o Prefeito, atendendo pedido dos

órgãos ambientais, fez a coleta de lixo, limpou a cidade e foi multado em R$10.000,00

porque limpou a cidade. Será que esse fiscal da Feam queria que ele pegasse o lixo

e trouxesse para o governo? Se eu fosse o Prefeito, colocaria o lixo no caminhão e

jogaria dentro da Feam ou dentro do Palácio. É a única forma de impedir o governo

de continuar agindo dessa maneira absurda, de tentar a arrecadação inclusive contra

órgãos públicos. É a Prefeitura. Sr. Presidente, ficamos revoltados. Quando vemos a

discussão da Cemig, ela tem de mostrar para o povo de Minas o que está

acontecendo. Nem pode armar chuva que ficamos sem energia elétrica. É preciso

que a Cemig e o governo deem resposta ao povo de Minas. Perdeu-se o sentido, o

rumo. Os Deputados aqui querem lamentar, e outros querem questionar aqueles que

aqui estão. Até penso que devem ser canceladas as reuniões extraordinárias, mas

também se deve fazer publicação da lista de todos os Deputados presentes na

reunião. Que seja publicada, todos os dias, a lista de quem estava e de quem não

estava, acabando com esse jogo de demagogia em cima daqueles que estão

presentes. Esse é meu pronunciamento. Precisamos voltar a discutir a questão

ambiental em Minas. Amanhã apresentarei a documentação do absurdo acontecido

na cidade de Papagaios. Obrigado.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, a Cemig é um patrimônio do
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povo mineiro como também é a Petrobras. O Djalma tem de começar a olhar isso.

Mas o que me preocupa é o Deputado Weliton Prado, conseguindo reduzir as tarifas.

Estou mandando um recado direto para a Gasmig - o Márcio está lá -, um recado

direto para a Cemig - alô, Djalma. Tenho certeza de que o Bandeira está gravando

esse final de sessão, está nos assistindo, e, amanhã, dará ciência ao Djalma. A

Cemig acompanha esta Casa. Na Cemig, todos os nossos trabalhos são

acompanhados. Todos os requerimentos e outras ações são respondidos. E aqui vai

a minha preocupação. Há oito anos, lutamos contra o abuso do gás mais caro do

Brasil, que é o da Gasmig. Gasmig do governo de Minas Gerais, Gasmig que fez

vários proprietários de veículos implantar o gás natural. Mas tem o gás mais caro do

Brasil. Está sendo feito um levantamento pelo Deputado Weliton Prado. (- Palavras

expungidas por determinação do Sr. Presidente.) Tenho a certeza de que conseguirá

reduzir o preço do gás natural. Ele é candidato a Deputado Federal, e estou muito

tranquilo porque um trabalho que fazemos, há anos, será agora, por meio da

Oposição, reconhecido. Fica aqui o recado à Gasmig: estamos, até então, pedindo,

solicitando, mostrando a necessidade, e isso não resolve o caso, Sr. Presidente.

Portanto, no próximo mês, impetraremos ação popular em nome de todos os

proprietários de veículos abastecidos com gás natural para reaverem seus prejuízos.

Falava, aqui, Deputado Durval Ângelo, sobre o problema das maquininhas naquela

época. E dizia que o Ministério Público acabaria com as máquinas, o governo pararia

de arrecadar, e eles poderiam entrar na Justiça. Senhoras, senhores, Deputados, a

primeira empresa já ganhou agora. O governo do Estado de Minas Gerais, mais

precisamente a Loteria do Estado de Minas Gerais, terá de pagar R$5.700.000,00

aos empresários que investiram, que acreditaram nas máquinas naquele ano. O

dinheiro que pagaram referente ao selo está sendo devolvido pela Justiça. São

R$5.700.000,00. E o Ministério Público ajudou. Para finalizar, Sr. Presidente, subimos

a esta tribuna, pedimos a atenção do Deputado que me acompanhava na CPI, o

Deputado Durval Ângelo, e dissemos que, da maneira como estão sendo legalizados

os bingos no Brasil, era um crime para com o apostador, era um crime para com a D.

Maria e com o idoso, que frequentam o bingo. A esperteza desses empresários

estaria voltando. Falava sobre isso, antes mesmo de a Câmara aprovar nas suas
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comissões. Usei esta tribuna mais de 10 vezes, este Plenário mais de 20, fui a vários

programas de televisão e denunciei a vários jornais. Sr. Presidente, Srs. Deputados,

recebo um recado do Senado que, antes mesmo de ser votada pela Câmara dos

Deputados a proposta de legalização dos jogos no Brasil, sua Comissão Parlamentar

de Inquérito já está trabalhando contrariamente ao que está acontecendo. O

Deputado Durval Ângelo esteve comigo nessa CPI, por força da qual 11 empresários

foram para a cadeia, sendo que mostramos a falcatrua daquela máfia. E tudo voltará

a acontecer com o projeto de legalização da maneira como está. O alerta foi feito. Em

Minas, o Ministério Público receberá R$20.000,00 por cada casa de bingo instalada

em nosso Estado. Aqui serão permitidos, Sr. Presidente, 17 bingos, que, juntos,

darão ao Ministério Público R$340.000,00 por mês. Não falaram nada, estão calados,

e o Senado está falando por eles, pelo povo brasileiro. Não podemos aceitar isso. Por

que antes lutaram ferrenhamente contra isso e hoje, só porque os R$20.000,00 estão

indo para aquela caixinha que o pessoal diz que há no Ministério Público, ninguém

sabe o que está acontecendo, ninguém fala nada? Deixo apelo aos homens do

Ministério Público do Estado para realizarmos um manifesto de Minas Gerais contra

esse projeto que está para ser aprovado e em relação ao qual o Senado já se

mostrou contrário. Muito obrigado.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, alguns podem até divergir dos

posicionamentos defendidos neste Plenário pela Oposição, mas de maneira alguma

podem nos tachar de omissos. A Oposição está sempre presente em todas as

posições, está sempre defendendo os interesses de Minas, votando a favor do que

consideramos importante para o povo mineiro e contra o que consideramos violação

dos interesses dos mineiros. Hoje, Sr. Presidente, estive também em Montes Claros,

participando do belíssimo seminário de esportes, com grande participação da

população e dos Deputados da bancada do Norte. Retornei de lá e estou neste

Plenário para, com as Bancadas do PT e do PMDB, ajudar a votar os projetos. Hoje,

à tarde, foi realizado aqui belíssimo seminário sobre alternativas à privação de

liberdade, conduzido pelo grande Deputado Durval Ângelo, que está presente. O

Deputado André Quintão participou da Conferência dos Direitos da Criança e do

Adolescente e também está presente neste Plenário, assim como os Deputados
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Weliton Prado e o nosso Líder, Deputado Padre João. Antes de iniciar esta reunião

extraordinária, estivemos, com nossa Bancada do PT-PCdoB, durante toda a tarde,

discutindo assuntos de alta relevância para o povo de Minas Gerais e, de forma muito

especial, para os Municípios mineiros. Comentamos, na reunião da Bancada do PT-

PCdoB, que muito se tem reclamado do Presidente Lula no que diz respeito às

perdas que os Municípios vêm sofrendo em virtude da crise econômica. O Presidente

Lula se comprometeu a fazer a compensação para os Municípios mineiros das perdas

decorrentes de 2008 e 2009 e está liberando recursos de R$1.500.000.000,00.

Alguns Prefeitos, de forma justa, informaram que o repasse que o governo federal

está fazendo ainda não é suficiente para cobrir a integralidade das perdas. Contudo,

o Presidente está repassando esses recursos em parcelas e aumentando o repasse

para os Municípios em torno de 8% a 10%. Queremos que aumente ainda mais, mas

o Presidente está fazendo a parte dele. O que nos assusta, Sr. Presidente, é o que

discutimos na Bancada: em Minas, faz-se o contrário do que faz o Presidente, que

está ajudando com o repasse do dinheiro para os Municípios. Em Minas, está-se

tirando dinheiro dos Municípios. Por quê? Qual é o caso concreto? O Município de

Ipatinga, de forma justa e acertada juridicamente, ganhou ação no Tribunal de Justiça

de Minas Gerais, demonstrando que o Estado fez repasse de ICMS ao Município. Na

época, o grande Prefeito Chico Ferramenta foi defender os interesses de Ipatinga e

ganhou uma ação de RS$98.000.000,00, o que foi muito justo. Ele foi eleito, não

tomou posse, mas continua sendo um grande líder na cidade. Deveria estar na

Prefeitura hoje. O Prefeito Chico Ferramenta está de parabéns. Na hora de pagar,

quem deve é o Estado, mas este está querendo jogar a dívida para os Municípios.

Enquanto o Presidente Lula está dando dinheiro aos Municípios, o Governador de

Minas está tirando em média 6% do ICMS devido a cada Município - na verdade,

pouco mais de 700 Municípios, e não os 853, porque os que não existiam em 1992

não sofrem desconto. As cidades estão perdendo em média 6% do repasse do ICMS.

Pelo amor de Deus! Vemos uma choradeira justa dos Prefeitos. O Presidente Lula

não está conseguindo repassar a integralidade dos recursos, mas não estou vendo

Prefeito chorar pelos recursos que o Governador está retirando deles. A Bancada PT-

PCdoB está muito preocupada com os Municípios. Queremos resolver isso,
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queremos garantir, nas negociações dos empréstimos, que os Municípios não percam

mais do que estão perdendo. O governo de Minas tem de prestar atenção nisso. A

Bancada do PT-PCdoB, agora com o PMDB, vai cobrar de maneira muito firme o

dinheiro dos Municípios, que não podem continuar perdendo, como vem ocorrendo,

devido à forma como está procedendo o governo do Estado.

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, não poderia deixar inicialmente de

fazer um elogio a V. Exa. pela informação, em nome da verdade, que prestou há

pouco aqui no Plenário. Na última terça-feira, foram votados 26 projetos, sem contar

que superamos a votação de vetos, que, como sabemos, exigem quórum qualificado

e são instrumentos complicadores da pauta. Quero fazer esse registro em relação à

sua declaração e, ao mesmo tempo, em relação à sua visão democrática de que o

trabalho no parlamento é de peso e contrapeso. É preciso haver diálogo e discussão.

Entendemos que isso é fundamental para uma Casa Legislativa. O Regimento

estabelece mecanismos que permitem esse diálogo. Não é segredo para ninguém

que não se tratou de escolha da Bancada do PT. Temos discutido a necessidade de

esclarecimento do empréstimo do governo estadual. A reunião foi marcada para

quarta-feira, às 10 horas da manhã. Poderia ter sido marcada para segunda-feira ou

para terça-feira, mas o Líder, nosso amigo Mauri Torres, marcou para a quarta-feira,

às 10 horas da manhã, posteriormente à reunião da terça-feira e à reunião das 9

horas da quarta-feira. Dessa forma, precisamos ter essa conversa e esse

entendimento. Estamos precisando do decreto, da norma a respeito dos pequenos

produtores do Estado. Minas Gerais é o Estado em que a agricultura familiar paga o

maior imposto do Brasil. Há um ano e meio, já tínhamos acordado que não seria

assim. Portanto, esse entendimento é necessário. A meu ver, a correspondência da

Cemig, com o Presidente assumindo a extensão do Luz para Todos para mais de 100

mil famílias, deu a garantia, até dizendo que a licitação começa no mês de novembro.

Em novembro e dezembro, ele tem que fazer a licitação para que as obras se iniciem

em 2010, em função de ser esse o prazo determinado pela agência reguladora da

energia elétrica. Assim, não há nada absurdo. Todos sabem que a regra é essa. Não

adianta ficar nervosinho. Não adianta dar “piti” e querer vir ao microfone adotar uma

postura diferenciada. Essa é a regra que foi estabelecida para o jogo. Sou uma
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pessoa de diálogo e de entendimento, mas acredito que isso não poderia ser

diferente. Gostaria de agradecer à Mesa Diretora. Transmita à Mesa o nosso

agradecimento pelo apoio que tivemos no ciclo de debates sobre a questão prisional

e sobre outras formas de obter justiça. Nesse evento, contamos com 700 inscritos e

140 entidades. Foi um grande encontro, idealizado pela Subsecretaria de Direitos

Humanos e assumido pela Comissão Especial da Execução das Penas no Estado e

pelas Comissões de Segurança Pública e de Direitos Humanos do Poder Legislativo.

Deputado Doutor Viana, nada disso teria acontecido sem o apoio da Mesa Diretora,

que provocou o envolvimento dos servidores desta Casa, que garantiram a realização

desse grande evento. Se não fossem suspensas, temporariamente, na quinta-feira,

as inscrições, que foram reabertas às 11 horas da manhã da sexta-feira e encerradas

no mesmo dia à noite, acredito que o número de participantes seria muito maior.

Registro o nosso agradecimento à Mesa Diretora. Minas Gerais sai à frente na

discussão de um problema grave e de mudanças de paradigmas, que foi a palavra

forte e a palavra-chave dita por todos. Hoje urge, a cada momento, a necessidade de

assumirmos um posicionamento diferenciado em relação à questão prisional.

Agradeço à Mesa Diretora, à assessoria e à consultoria desta Casa o belo encontro.

Esta Casa realizou esse evento, e o Poder Legislativo ganha nome.

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 7, às 9 e às 20 horas, e convocando as Deputadas e os Deputados para

a ordinária de amanhã, dia 7, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada.

Levanta-se reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 725/2008

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 725/2008, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais

de Medina, sugere seja criado, como ação do Projeto Estruturador Lares Geraes, um
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programa de habitação rural.

Em razão da similaridade temática, por sugerirem alterações em programas que

integram a Área de Resultados Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva, do Plano

Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011, exercício de 2009, foram

anexadas à proposição em análise as Propostas de Ação Legislativa nºs 901, 905,

906, 909, 915, 916, 918, 919, 924, 927 a 931, 933, 935, 937, 941, 948, 949, 953, 954,

956, 958, 963, 964, 967, 970 a 974, 1.003, 1.012 e 1.029/2008.

As propostas foram apresentadas nas audiências públicas realizadas por esta

Comissão em 23/10/2008, em Itaobim; em 28/10/2008, em Ituiutaba; em 30/10/2008,

em Barbacena; de 5 a 7/11/2008, em Belo Horizonte, e em 13/11/2008, em Montes

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

nº 2.785/2008, que dispõe sobre a revisão do referido Plano, conforme estabelece o

art. 7º da Lei nº 17.347, de 16/1/2008.

Publicadas no “Diário do Legislativo” de 20, 21 e 26/11/2008, vêm agora as

propostas a esta Comissão para receberem parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

As Propostas de Ação Legislativa nºs 725, 901, 905, 906, 909, 915, 916, 918, 919,

924, 927 a 931, 933, 935, 937, 941, 948, 949, 953, 954, 956, 958, 963, 964, 967, 970

a 974, 1.003, 1.012 e 1.029/2008 dizem respeito a programas que integram a Área de

Resultados Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva, do Plano Plurianual de Ação

Governamental - PPAG - 2008-2011, exercício de 2009.

As medidas propostas, a despeito de sua relevância e oportunidade, não

configuram alterações compatíveis com os programas integrantes do Plano Plurianual

de Ação Governamental 2008-2011, motivo pelo qual não ensejaram a apresentação

de emendas ao Projeto de Lei nº 2.785/2008, que dispõe sobre a revisão desse Plano

para o exercício de 2009.

Assim sendo, esta Comissão propõe o acolhimento das propostas em análise na

forma de requerimentos de providências a serem enviados às autoridades

responsáveis pela gestão dos programas da Área de Resultados Redução da

Pobreza e Inclusão Produtiva.
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Conclusão

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

725/2008 na forma de requerimentos.

Sala das Comissões, 8 de outubro de 2009.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Eros Biondini.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 932/2008

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 932/2008, da Associação Comunitária dos

Moradores e Amigos do Bairro Santa Efigênia, sugere seja estabelecido, no âmbito

do Programa Estruturador Lares Geraes, o direito de as pessoas receberem o imóvel

se tiverem frequentado o programa durante dois anos, ainda que tenham mudado de

cidade e morem de aluguel no momento em que foram contempladas.

A proposta foi apresentada na audiência pública realizada por esta Comissão nos

dias 5 a 7/11/2008, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o

aprimoramento do Projeto de Lei nº 2.785/2008, que dispõe sobre a revisão do Plano

Plurianual de Ação Governamental, conforme estabelece o art. 7º da Lei nº 17.347,

de 16/1/2008.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 21/11/2008, vem agora a proposta a esta

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

Interno.

Fundamentação

A Proposta de Ação Legislativa nº 932/2008 diz respeito ao Projeto Estruturador

Lares Geraes, que integra a Área de Resultados Redução da Pobreza e Inclusão

Produtiva, do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011,

exercício de 2009.

A medida proposta, a despeito de sua relevância e oportunidade, não configura

alteração compatível com os programas integrantes do Plano Plurianual de Ação

Governamental 2008-2011, motivo pelo qual não ensejou a apresentação de emenda

ao Projeto de Lei nº 2.785/2008, que dispõe sobre a revisão do plano para o exercício

de 2009.
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Assim sendo, esta Comissão propõe a rejeição da proposta em análise.

Conclusão

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

932/2008.

Sala das Comissões, 8 de outubro de 2009.

André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 934/2008

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 934/2008, do Grupo Ebenézer Beneficente,

sugere seja incrementado o setor apícola, com o uso de caixas móveis de alvenaria

para dificultar a mobilidade e tornar mais efetiva a criação de abelhas.

A proposta foi apresentada na audiência pública realizada por esta Comissão no dia

28/10/2008, em Ituiutaba, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento

do Projeto de Lei nº 2.785/2008, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de

Ação Governamental, conforme estabelece o art. 7º da Lei nº 17.347, de 16/1/2008.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 21/11/2008, vem agora a proposta a esta

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

Interno.

Fundamentação

A Proposta de Ação Legislativa nº 934/2008 tem o objetivo de incrementar o setor

apícola mediante o uso de caixas de alvenaria, tornando mais efetiva a criação de

abelhas.

A medida proposta, a despeito de sua relevância e oportunidade, não configura

alteração compatível com os programas integrantes do Plano Plurianual de Ação

Governamental 2008/2011, motivo pelo qual não ensejou a apresentação de emenda

ao Projeto de Lei nº 2.785/2008, que dispõe sobre a revisão do plano para o exercício

de 2009.

Assim sendo, esta Comissão propõe a rejeição da proposta em análise.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela rejeição da Proposta de Ação Legislativa nº
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934/2008.

Sala das Comissões, 8 de outubro de 2009.

André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 939/2008

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 939/2008, do Sindieletro, sugere seja alterado o

objetivo do Projeto Estruturador Minas sem Fome para “promover a segurança

alimentar e nutricional de famílias mineiras e alunos matriculados na rede pública

estadual, em todas as áreas de baixo IDH de Minas Gerais”.

A proposta foi apresentada na audiência pública realizada por esta Comissão nos

dias 5 a 7/11/2008, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o

aprimoramento do Projeto de Lei nº 2.785/2008, que dispõe sobre a revisão do Plano

Plurianual de Ação Governamental, conforme estabelece o art. 7º da Lei nº 17.347,

de 16/1/2008.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 21/11/2008, vem agora a proposta a esta

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

Interno.

Fundamentação

A Proposta de Ação Legislativa nº 939/2008 diz respeito à alteração do objetivo do

Projeto Estruturador Minas sem Fome, que integra a área de resultado Redução da

Pobreza e Inclusão Produtiva.

A medida proposta, ao limitar a atuação do referido projeto às áreas de baixo IDH

do Estado, tem como consequência a redução do público beneficiário do programa,

por desconsiderar o fato de que mesmo em regiões mais desenvolvidas, devido às

desigualdades de renda e acesso a bens públicos, fazem-se necessárias medidas de

segurança alimentar.

Assim sendo, opinamos pela rejeição da proposta em análise.

Conclusão

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

939/2008.
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Sala das Comissões, 8 de outubro de 2009.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Eros Biondini.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 946/2008

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 946/2008, do Conselho de Saúde – Consep –,

sugere a implementação do programa primeiro emprego.

A proposta foi apresentada na audiência pública realizada por esta Comissão nos

dias 5 a 7/11/2008, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o

aprimoramento do Projeto de Lei nº 2.785/2008, que dispõe sobre a revisão do Plano

Plurianual de Ação Governamental, conforme estabelece o art. 7º da Lei nº 17.347,

de 16/1/2008.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 21/11/2008, vem agora a proposta a esta

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

Interno.

Fundamentação

A Proposta de Ação Legislativa nº 946/2008 pretende seja implementado o

programa primeiro emprego.

Cabe destacar que, no âmbito do Programa 117 – Política pública de trabalho,

emprego e renda –, está prevista a Ação 4642 – Execução da política de primeiro

emprego –, a qual tem a finalidade de qualificar jovens de 16 a 29 anos, melhorando

suas possibilidades de inserção no mercado de trabalho.

Assim sendo, por existir ação no PPAG com conteúdo idêntico ao da proposta em

análise, opinamos por sua rejeição.

Conclusão

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

946/2008.

Sala das Comissões, 8 de outubro de 2009.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Eros Biondini.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 952/2008

Comissão de Participação Popular
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Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 952/2008, da Clarosofia Núcleo Mundial - CNM -,

sugere a criação de um programa no PPAG com o objetivo de erradicar a fome e

promover a capacitação das famílias atendidas, para atuação no mercado de

trabalho.

A proposta foi apresentada na audiência pública realizada por esta Comissão nos

dias 5 a 7/11/2008, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o

aprimoramento do Projeto de Lei nº 2.785/2008, que dispõe sobre a revisão do Plano

Plurianual de Ação Governamental, conforme estabelece o art. 7º da Lei nº 17.347,

de 16/1/2008.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 21/11/2008, vem agora a proposta a esta

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

Interno.

Fundamentação

A Proposta de Ação Legislativa nº 952/2008 pretende seja criado no PPAG um

programa destinado à erradicação da fome e à promoção da capacitação das famílias

atendidas, para atuação no mercado de trabalho.

É importante salientar que existe, na carteira de programas que compõem o PPAG,

o Projeto Estruturador Minas sem Fome, bem como outras iniciativas voltadas para o

alcance do objetivo visado pelo programa proposto.

Assim sendo, por não haver inovação ao PPAG em vigor, opinamos pela rejeição

da proposta em análise.

Conclusão

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

952/2008.

Sala das Comissões, 8 de outubro de 2009.

André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - Carlin Moura.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.424/2009

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela visa declarar de
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utilidade pública a Associação de Proteção dos Animais de Caxambu, com sede no

Município de Caxambu.

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 3.424/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Proteção dos Animais de Caxambu, com sede no Município de Caxambu, que tem

como finalidade zelar pelo estreito cumprimento das leis pertinentes à proteção da

fauna, coibindo atos de abuso e crueldade.

Para alcançar suas metas, colabora com os órgãos públicos e entidades privadas

na promoção do bem-estar dos animais domésticos, cativos ou silvestres; oferece

abrigo, alimentação e assistência médica a animais abandonados; desenvolve em

conjunto com os poderes municipal, estadual e federal programas de prevenção

contra as doenças que transmitem; fiscaliza e toma medidas jurídicas com referência

a infratores que desrespeitam as leis de proteção à fauna.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.424/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 13 de outubro de 2009.

Gil Pereira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.746/2009

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Movimento Pró-Cultura, com sede no Município de Muriaé.

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”,
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do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.746/2009 pretende declarar de utilidade pública o Movimento

Pró-Cultura, com sede no Município de Muriaé, que tem como finalidade despertar o

interesse da comunidade pela cultura, desenvolvendo ações concretas para a

conscientização e a divulgação sobre a importância do saber para o bem-estar das

pessoas.

Com esse propósito, defende os direitos humanos e o pleno exercício da cidadania,

com atenção especial para as classes mais carentes; promove eventos voltados para

educação, artes, música e formação de opinião, para aprimorar o nível cultural da

população; busca a integração com outros movimentos sociais; e recomenda práticas

de cooperação para a conservação dos recursos da natureza, em defesa do meio

ambiente.

Pela importância do trabalho desenvolvido pelo Movimento Pró-Cultura,

consideramos meritória sua declaração de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.746/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 13 de outubro de 2009.

Paulo Guedes, relator.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 15 DE OUTUBRO DE 2009

ATAS

ATA DA 92ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 13/10/2009

Presidência dos Deputados Doutor Viana e José Henrique

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

Correspondência: Mensagens nºs 412 a 414/2009 (encaminhando os Projetos de Lei

nºs 3.863 a 3.865/2009, respectivamente), do Governador do Estado - Ofícios e

cartão - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei

nºs 3.866 a 3.873/2009 - Requerimentos nºs 4.792 a 4.801/2009 - Requerimentos das

Comissões de Turismo (4), de Participação Popular e de Transporte, de Educação (2)

e de Direitos Humanos e do Deputado Dinis Pinheiro - Comunicações: Comunicações

da Comissão de Participação Popular e dos Deputados Tiago Ulisses e Elmiro

Nascimento - Registro de presença - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados

Ivair Nogueira, Délio Malheiros, Vanderlei Miranda, Weliton Prado e André Quintão -

2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de Comunicações -

Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei

nºs 16/2007, 2.926/2008, 3.351, 3.352, 3.441 e 3.442/2009; aprovação - Votação de

Requerimentos: Requerimentos das Comissões de Turismo (4), de Participação

Popular e de Transporte, de Direitos Humanos e de Educação (2) e do Deputado

Dinis Pinheiro; aprovação - Inexistência de quórum para votação - Requerimento do

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

Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adelmo Carneiro Leão - Ademir

Lucas - Almir Paraca - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen

Santiago - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio

Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano -
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Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Elmiro

Nascimento - Fábio Avelar - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco -

Ivair Nogueira - João Leite - Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Mauri Torres -

Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Ruy Muniz - Sebastião Costa - Tenente

Lúcio - 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

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Délio Malheiros, 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 N° 412/2009*

Belo Horizonte, 7 de outubro de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Apraz-me encaminhar a Vossa Excelência, para ser submetido ao exame e

deliberação dessa egrégia Assembleia Legislativa, projeto de lei que autoriza a

abertura de crédito especial em favor da Agência Reguladora de Serviços de

Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais - Arsae-

MG.

Tendo em vista a Lei nº 18.309, de 4 de agosto de 2009, que estabelece normas

relativas aos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, cria a

Arsae-MG e dá outras providências, faz-se necessária a abertura de crédito especial
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para viabilizar o atendimento das despesas com pessoal e encargos sociais da

aludida entidade, no âmbito do Programa Apoio à Administração Pública, no corrente

exercício.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter aos seus

Nobres Pares o projeto de lei anexo.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Vice-Governador, no exercício do cargo de

Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 3.863/2009

Autoriza a abertura de crédito especial em favor da Agência Reguladora de

Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas

Gerais - Arsae-MG.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial ao Orçamento

Fiscal do Estado em favor da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de

Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais - Arsae-MG -, no valor de

R$600.000,00 (seiscentos mil reais).

Parágrafo único - Para fins do disposto no “caput” e para operacionalização da

Arsae-MG fica criada a seguinte ação dentro do programa de trabalho da Agência:

Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais dentro do programa Apoio à

Administração Pública, com o valor de até R$600.000,00 (seiscentos mil reais).

Art. 2° - Para atender ao disposto no art. 1º, serã o utilizados recursos provenientes

da anulação da dotação orçamentária 1991 99 999 999 9 999 0001 9999 0 10.1 -

Reserva de Contingência.

Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a compatibilizar, no Plano Plurianual de

Ação Governamental - PPAG - 2008-2011, as alterações decorrentes da criação da

unidade orçamentária “Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e

Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais”.

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

- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para os fins do art.

204 do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 413/2009*
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Belo Horizonte, 6 de outubro de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa Egrégia Assembleia, projeto de

lei que altera a redação da Lei nº 18.017, de 8 de janeiro de 2009, que institui a

Gratificação Complementar de Produtividade - GCP -, na carreira da Advocacia

Pública do Estado.

A proposta estabelece o limite bruto por Procurador do Estado de R$300,00

(trezentos reais), que permanecerá em conta bancária específica, nos termos do

regulamento, quando os honorários devidos em função do rateio mensal forem

superiores ao valor bruto de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Por entendê-la relevante e para melhor compreensão do conteúdo do projeto, faço

anexar Exposição de Motivos do Advogado-Geral do Estado.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter aos seus

Nobres Pares o projeto de lei anexo.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Vice-Governador, no exercício do cargo de

Governador do Estado.

Exposição de Motivos AGE nº 5

Em 6 de outubro de 2009.

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado,

Submeto à elevada consideração de Vossa Excelência anteprojeto de lei que altera

a redação da Lei nº 18.017, de 8 de janeiro de 2009.

A Emenda Constitucional nº 56, de 11 de julho de 2003, deu nova redação a

dispositivos da Constituição Mineira, ao instituir a Advocacia-Geral do Estado - AGE -,

mediante a fusão das anteriores Procuradoria-Geral do Estado e Procuradoria-Geral

da Fazenda Estadual.

Em função desta nova realidade, e em nome do requisito constitucional da

eficiência, a AGE vem, desde então, orientando suas atividades, de modo a tornar

mais ágil e eficaz a representação judicial e extrajudicial do Estado.

Nesse contexto, foram realizados dois concursos públicos, de provas e títulos, para

a carreira de Procurador do Estado, encaminhando-se os candidatos classificados a

cursos de treinamento, de caráter específico e em regime intensivo, para bem se
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desincumbirem de suas futuras responsabilidades. Hoje a AGE conta com 390

Procuradores do Estado em atividade.

Paralelamente, e com o endosso do Conselho Superior da Advocacia-Geral do

Estado, tem-se procurado valorizar pecuniariamente a carreira de Procurador, tendo

em vista o princípio de isonomia e a realidade salarial do mercado. Assim,

estabeleceu-se novo critério para distribuição dos honorários advocatícios de

sucumbência - por lei garantidos aos Procuradores - por meio da Lei nº 18.017, de 8

de janeiro de 2009, que institui a Gratificação Complementar de Produtividade - GCP

- da carreira da Advocacia Pública do Estado.

Com o objetivo de manter-se um nível mínimo para esses honorários, evitando-se

aviltamento que se opõe à valorização profissional pretendida, estamos apresentando

à consideração de Vossa Excelência o apenso projeto de lei. Por seus termos, altera-

se a redação do § 4º do art. 1º para que na hipótese de rateio de honorários

superiores a R$5.000,00 (cinco mil reais) por Procurador do Estado, a parcela que a

ser retida e utilizada para pagamento de eventuais complementações futuras de

honorários nos meses em que o total arrecadado não conseguir atingir, em razão de

novo rateio, a importância mínima, fique restrita a R$300,00 (trezentos reais).

Importante frisar que a proposta aqui apresentada foi elaborada com as

participações e tem a anuência da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e

da Secretaria de Estado de Fazenda.

Essas, Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, as razões que nos levam a

submeter à elevada consideração de Vossa Excelência o presente anteprojeto de lei.

José Bonifácio Borges de Andrada, Advogado-Geral do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 3.864/2009

Altera a Lei nº 18.017, de 8 de janeiro de 2009, que institui a Gratificação

Complementar de Produtividade - GCP -, na carreira da Advocacia Pública do Estado.

Art. 1º - O § 4º do art. 1º da Lei nº 18.017, de 8 de janeiro de 2009, que institui a

Gratificação Complementar de Produtividade - GCP -, na carreira da Advocacia

Pública do Estado, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

§ 4° - Quando os honorários devidos em função do ra teio mensal, por Procurador
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do Estado, forem superiores ao valor bruto de R$5.000,00 (cinco mil reais), o valor

excedente, até o limite que corresponder a R$300,00 (trezentos reais) bruto por

Procurador do Estado que tenha recebido honorários no mês, permanecerá em conta

bancária específica, nos termos do regulamento.”.

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

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

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

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 414/2009*

Belo Horizonte, 7 de outubro de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa Egrégia

Assembleia Legislativa, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a permutar com

a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu - ABCZ - o imóvel que especifica, no

Município de Uberaba.

Por entendê-la relevante e para melhor compreensão do conteúdo do projeto, faço

anexar Exposição de Motivos da Secretária de Estado de Planejamento e Gestão.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter aos seus

Nobres Pares o projeto de lei anexo.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Vice-Governador, no exercício do cargo de

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 autoriza o Poder Executivo a permutar com a Associação

Brasileira dos Criadores de Zebu - ABCZ o imóvel que especifica, no Município de

Uberaba.

O imóvel estadual pleiteado é constituído pela área de 750m², e localizado no Bairro

São Benedito, no Município de Uberaba, conforme registros nº 1/29.221, 2/275 e

1/28.99, Livro 2 Registro Geral, ficha 001, do Cartório de Registro de Imóveis da
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Comarca de Uberaba, e o imóvel de propriedade da ABCZ é constituído pela área de

729m², situado no Bairro São Benedito, naquele município, conforme registro nº R.

003/8668 e R. 004/15.417 do Livro 2 - Registro Geral, ficha 001, do Cartório de

Registro de Imóveis da Comarca de Uberaba.

Considerando que o imóvel de propriedade do Estado já se encontra cedido à

ABCZ - por meio da Permissão de Uso Especial de Bem Imóvel nº

1230.1.00.69/2007, aprovado pelo Parecer SEPLAG/AJA nº 844/07, entre o Estado,

por intermédio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e a Associação

Brasileira dos Criadores de Zebu de Uberaba, com interveniência da Secretaria de

Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por um prazo de 20 anos, tendo por

objeto a totalidade do imóvel de propriedade do Estado, destinado exclusivamente

para o funcionamento de atividades da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu

de Uberaba - a permuta não traria prejuízos ao Estado.

Esclareço que os imóveis a serem permutados encontram-se inseridos no Parque

de Exposição Fernando Costa, e que a ABCZ pretende utilizar a área pleiteada para

ampliação das instalações do referido parque, sendo que o Estado receberá uma

área livre, oferecida pelo particular.

Surge, daí, o interesse público na permuta da área, de modo a ABCZ possa ampliar

as instalações do parque Fernando Costa, beneficiando, assim, toda a pecuária do

Estado.

Essas as razões de interesse público e inestimável alcance social que me levam a

apresentar-lhe o presente anteprojeto de lei.

Renata Maria Paes de Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento e Gestão.

PROJETO DE LEI Nº 3.865/2009

Autoriza o Poder Executivo a permutar com a Associação Brasileira dos Criadores

de Zebu - ABCZ - o imóvel que especifica, no Município de Uberaba.

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a permu tar imóvel de propriedade do

Estado, com área de 750m² (setecentos e cinquenta metros quadrados), situado no

Bairro São Benedito, no Município de Uberaba, registros R.002/2.795, R.001/28.999 e

R.001/29.221, do Livro 2 – Registro Geral, ficha 001, no Cartório do 1º Ofício de

Registro de Imóveis da Comarca de Uberaba, por imóvel de propriedade da
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Associação Brasileira dos Criadores de Zebu - ABCZ -, com área de 729m²

(setecentos e vinte e nove metros quadrados), situado na Rua Oliveira, Bairro São

Benedito, Município de Uberaba, registros R.003/8.668 e R.004/15.417, do Livro 2 -

Registro Geral, ficha 001, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de

Uberaba.

Art. 2° - A permuta a que se refere o art. 1º será realizada sem torna para as partes.

Art. 3° - 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. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS

Do Sr. Michel Temer, Presidente da Câmara dos Deputados (2), prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 4.257 e  4.258/2009, da Comissão de

Participação Popular, e ao requerimento da Comissão de Direitos Humanos

encaminhado por meio do Ofício nº 1.843/2009/SGM.

Do Sr. Gilmar Mendes, Presidente do Conselho Nacional de Justiça, encaminhando

cópia da Resolução nº 68, de 3/3/2009, desse órgão. (- À Comissão de Fiscalização

Financeira.)

Dos Srs. Bonifácio de Andrada e Ciro Pedrosa, Deputados Federais, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 4.312/2009 , da Comissão de Participação

Popular.

Do Sr. Manoel Junior, Deputado Federal, convidando a Presidência desta Casa

para reunião a realizar-se em 15/10/2009, na Câmara dos Deputados, com a

finalidade de discutir a regulamentação da Emenda Constitucional nº 15, de 1996.

Do Sr. João Reis Santana Filho, Secretário Executivo do Ministério da Integração

Nacional, informando a liberação de recursos financeiros para o Instituto de

Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - Idene - e encaminhando

cópia do respectivo convênio. (- 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 Maria Modesto Pereira, Secretária Nacional de Renda de Cidadania,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 4.295/2009, da Comissão de
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Assuntos Municipais.

Do Sr. Alberto Duque Portugal, Secretário de Ciência e Tecnologia, encaminhando

nota técnica relativa ao Projeto de Lei nº 3.508/2009. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº

3.508/2009.)

Do Sr. Dilzon Melo, Secretário de Desenvolvimento Regional, encaminhando nota

técnica relativa ao Projeto de Lei nº 3.252/2009, em atenção a pedido da Comissão

de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.252/2009.)

Do Sr. Dilzon Melo, Secretário de Desenvolvimento Regional (2), prestando

informações relativas ao Requerimento n° 4.470/2009 , da Comissão de Saúde, e

convidando o Presidente desta Casa para participar da sessão solene de abertura da

II Conferência da Região Metropolitana de Belo Horizonte em 9/11/2009, às 9 horas.

Do Sr. Fuad Noman, Secretário de Transportes, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 4.488/2009, da Comissão de Turismo.

Do Sr. Gilman Viana Rodrigues, Secretário de Agricultura (2), prestando

informações relativas aos Projetos de Lei nºs 3.179 e 3.180/2009, em atenção a

pedido da Comissão de Justiça. (- Anexem-se aos respectivos projetos de lei.)

Do Sr. Gilman Viana Rodrigues, Secretário de Agricultura, prestando informações

relativas ao requerimento do Deputado Vanderlei Jangrossi encaminhado por meio do

Ofício nº 2.364/2009/SGM.

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento (3), prestando informações

relativas aos Projetos de Lei nºs 3.616, 3.630 e 3.654/2009, em atenção a pedido da

Comissão de Justiça. (- Anexem-se aos respectivos projetos de lei.)

Do Sr. Paulo Mendes Soares, Prefeito Municipal de Ewbank da Câmara,

encaminhando matéria jornalística sobre incêndio supostamente criminoso nas

dependências do prédio da Prefeitura Municipal, o qual destruiu documentos oficias

da história do Município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Do Sr. Sebastião Venceslau Siqueira, Presidente da Câmara Municipal de Nova

Era, solicitando a intercessão desta Casa junto ao Governador do Estado e ao

Presidente do Tribunal de Justiça com vistas à contratação de, pelo menos, três

Oficiais de Justiça para atuarem na Comarca de Nova Era e a que seja estudada a

possibilidade de liberar um veículo para ser usado, em serviço, pelos Oficiais de
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Justiça da referida Comarca. (- À Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Belmar Azze Ramos, Defensor Público-Geral do Estado, prestando

informações relativas ao requerimento das Comissões de Fiscalização Financeira e

de Participação Popular encaminhado por meio do Ofício nº 1.895/2009/SGM.

Do Sr. Celso Cota, Presidente da Ruralminas, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 4.547/2009, da Comissão de Política  Agropecuária.

Do Sr. Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil (3), prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 4.259 e  4.462/2009, da Comissão de

Direitos Humanos, e 4.385/2009, da Comissão de Segurança Pública.

Do Sr. Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil, informando sua

impossibilidade de comparecer a audiência pública na Câmara Municipal de

Barbacena, para atender a convite desta Casa, e dando ciência de que o

Departamento de Polícia Civil ou a Delegacia Regional de Polícia Civil de Barbacena

enviará representante para participar do debate. (- À Comissão de Segurança

Pública.)

Do Sr. Ricardo Augusto Simões Campos, Presidente da Copasa-MG, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 4.513/2009 , da Comissão de Meio

Ambiente.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil (2), prestando

informações relativas aos Projetos de Lei nºs 3.437 e 3.698/2009, em atenção a

pedidos da Comissão de Justiça. (- Anexem-se aos respectivos projetos de lei.)

Do Sr. Carlos Roberto de Carvalho, Juiz Federal da 22ª Vara, prestando

informações relativas ao Requerimento nº 4.483/2009, da Comissão de Direitos

Humanos.

Do Sr. Leonardo Carvalho Carreira, Defensor Público, prestando informações

relativas ao Requerimento nº 4.545/2009, da Comissão de Segurança Pública.

Da Sra. Lívia Lúcia Oliveira Borba, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 4.414/2009, da Comissão de Direitos  Humanos.

Da Sra. Mônica R. C. Rolla Toledo, Promotora de Justiça da Comarca de

Brumadinho, prestando informações relativas ao Requerimento n° 4.322/2009, da

Comissão de Direitos Humanos.
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Do Sr. Renato Martins Prates, Juiz da 8ª Vara da Justiça Federal de 1º Grau em

Minas Gerais, prestando informações relativas ao Requerimento n° 4.483/2009, da

Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Josué Costa Valadão, Secretário de Governo da Prefeitura Municipal de Belo

Horizonte, prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº 3.540/2009, em

atenção a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº

3.540/2009.)

Do Sr. Josué Costa Valadão, Secretário de Governo da Prefeitura Municipal de Belo

Horizonte, prestando informações relativas ao Requerimento nº 4.389/2009, da

Comissão de Turismo.

Do Sr. Carlos Elísio de Oliveira, Vereador à Câmara Municipal de Ferros e

Presidente da Comissão Temporária para Acompanhamento de Instalação de

Pequenas Centrais Hidrelétricas no Município de Ferros, solicitando que esta Casa

interceda junto ao governo do Estado para que seja repassada aos Municípios parte

do faturamento mensal das referidas hidrelétricas, quando em operacionalização. (- À

Comissão de Minas e Energia.)

Do Sr. Aloísio do Amaral Campos, Assessor-Chefe da Assessoria Jurídica da

Emater-MG, prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº 3.180/2009, em

atenção a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº

3.180/2009.)

Do Sr. Felipe Estabile Moraes, Chefe de Gabinete da Secretaria de Educação,

prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº 2.870/2008, em atenção a

pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.870/2008.)

Do Sr. Fernando Brandão, Diretor Executivo do Fundo Nacional de Assistência

Social, comunicando a transferência de recursos, que menciona, destinados à

manutenção dos Serviços de Ação Continuada. (- 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 Evangelista Bueno Luís, Superintendente substituto da 1ª

Superintendência Regional da Codevasf prestando informações relativas ao

Requerimento n° 4.486/2009, da Comissão de Turismo.
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Da Sra. Jozelita Sandra Pigatto Lenza, Gerente Nacional da CEF, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 3.785/2009 , da Comissão de Direitos

Humanos.

Do Sr. Rafael Alexandre Sá, Gerente Regional do Instituto Mineiro de Gestão das

Águas, convidando esta Casa a participar de reunião ordinária do Comitê da Bacia

Hidrográfica dos Afluentes Mineiros do Médio e Baixo Jequitinhonha, em 8/10/2009,

na Câmara Municipal de Almenara.

Do Sr. Ronaldo Coutinho Garcia, Secretário de Articulação Institucional e Parcerias

do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 4.295/2009, da Comissã o de Assuntos Municipais.

Do Sr. Sebastião Custódio Pires, Diretor de Licenciamento Ambiental do Ibama,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.190/2008, do Deputado

Wander Borges.

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. Saulo Levindo Coelho, Presidente da Federação das Santas Casas e

Hospitais Filantrópicos de Minas Gerais, agradecendo voto de congratulações

formulado por esta Casa em atenção ao Requerimento nº 4.346/2009, do Deputado

Dalmo Ribeiro Silva.

Do Sr. Wilian Vagner Moreira, Diretor Coordenador-Geral do Sindicato

Intermunicipal dos Trabalhadores na Indústria Energética de Minas Gerais, pedindo

providências para a apuração de acidentes de trabalho envolvendo empregados da

Cemig e de empresas terceirizadas que prestam serviço a essa Companhia. (- À

Comissão do Trabalho).

Do Sr. Wilian Vagner Moreira, Diretor Coordenador-Geral do Sindicato

Intermunicipal dos Trabalhadores na Indústria Energética de Minas Gerais, prestando

informações relativas a requerimento da Comissão do Trabalho encaminhado por

meio do Ofício nº 2.109/2009/SGM.

Da Sra. Maria Eloísa da Silva e outras, servidoras públicas estaduais, pedindo
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providências para a reformulação da legislação relativa à avaliação de desempenho,

ao plano de carreira e à promoção por escolaridade adicional dos profissionais da

educação básica. (- À Comissão de Educação.)

Do Sr. Mário Eugênio Lobato Winter, Superintendente-Geral da V&M Florestal,

agradecendo manifestação de aplauso formulada por esta Casa em atenção ao

Requerimento nº 4.434/2009, do Deputado Doutor Viana.

De participantes do Fórum Nacional de Organismos Governamentais de Políticas

para as Mulheres, pedindo providências para que esta Casa apoie a estadualização

do II Plano Nacional de Políticas para as Mulheres.

CARTÃO

Do Sr. Antonio Augusto Junho Anastasia, Vice-Governador do Estado, agradecendo

voto de congratulações formulado por esta Casa em atenção ao Requerimento nº

4.452/2009, 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 3.866/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar à Câmara Municipal de Coração de Jesus o

imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Câmara Municipal de Coração

de Jesus, o imóvel constituído de um terreno com área de 380m², bem como a

construção existente no local, situado nesse Município e registrado a fls. 9 do Livro 3,

matrícula nº 24, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” deste artigo destina-se à instalação

da Câmara Municipal de Coração de Jesus.

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

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

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.
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Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 13 de outubro de 2009.

Arlen Santiago

Justificação: Este projeto de lei tem por finalidade formalizar a doação de um

terreno do Estado à Câmara Municipal de Coração de Jesus, tendo em vista que o

referido imóvel já pertenceu à Câmara e, em uma oportunidade anterior, foi doado ao

Estado.

O referido terreno encontra-se na localidade de Inconfidência e, atualmente, está

desocupado, não tendo nenhuma serventia para o Estado.

Vale ressaltar que a Câmara Municipal de Coração de Jesus não possui imóvel

próprio.

Sendo assim, esperamos contar com o indispensável apoio dos nobres pares para

que a proposição em questão seja aprovada e transformada em lei, de forma a

permitir a concretização desse importante pleito.

- 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 3.867/2009

Declara de utilidade pública o Lar dos Idosos Nossa Senhora de Lourdes da

Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de Nova Lima.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Lar dos Idosos Nossa Senhora de

Lourdes da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de Nova

Lima.

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

Sala das Reuniões, 13 de outubro de 2009.

Célio Moreira

Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade pública o Lar dos

Idosos Nossa Senhora de Lourdes da Sociedade de São Vicente de Paulo,

associação sem fins lucrativos, que tem por finalidade o trabalho de natureza

beneficente, filantrópica, criativa, cultural, promocional e de assistência social. No

desenvolvimento de suas atividades não faz distinção alguma quanto à raça, cor,
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sexo, condição social, credo, político ou religioso das pessoas assistidas e atende

com observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,

publicidade, economicidade e eficiência.

Insta ressaltar que a associação se encontra em pleno e regular funcionamento há

mais de um ano, sendo sua Diretoria constituída de pessoas idôneas e não

remuneradas pelas funções que exercem, atendendo, desta forma, os requisitos

legais.

Por ser justo, espero contar com o apoio dos nobres pares.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.868/2009

Declara de utilidade pública a Associação Assistencial Carmo da Mata - AACM -,

com sede no Município de Carmo da Mata.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Assistencial Carmo da

Mata - AACM -, com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 13 de outubro de 2009.

Delio Malheiros

Justificação: A Vila da Melhor Idade foi criada no ano de 1961 como obra da

Conferência de Nossa Senhora do Carmo da Sociedade São Vicente de Paulo. Na

Conferência começaram a ser construídas pequenas casas destinadas a abrigar

pessoas carentes, em especial pessoas idosas da comunidade carmense.

Em 2006, a direção regional dos vicentinos, considerando impossível a

continuidade da obra, decidiu pelo fechamento da Vila. Sabedoras dessa situação,

algumas pessoas da comunidade procuraram a direção dos vicentinos e propuseram

criar uma associação que assumisse a sua manutenção. Desta maneira, em

21/7/2006, com apoio do Ministério Público da Comarca de Carmo da Mata, foi

fundada a Associação Assistencial Carmo da Mata - AACM -, que assumiu a obra.

Hoje a AACM se destina exclusivamente a atender pessoas com idade entre 60 e
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90 anos, contando hoje com 26 residentes (16 mulheres e 10 homens). No

atendimento a esta população, a AACM conta com profissionais da área da nutrição,

enfermagem, fisioterapia, cozinha e limpeza em geral.

Além do excelente trabalho social que vem desenvolvendo, a Associação preenche

todos os requisitos para a declaração de utilidade pública estadual, constantes na Lei

nº 12.972, de 27/7/98, entre os quais podemos destacar: o registro no cartório de

registro civil como pessoa jurídica de direito privado e Diretoria composta por pessoas

idôneas não remunerada pelo seu múnus.

Assim, considerando que a Associação desenvolve uma gestão administrativa e

patrimonial em prol do interesse público e que o projeto não apresenta óbice para que

a entidade seja declarada de utilidade pública, esperamos o apoio dos colegas para

aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.869/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de Materlândia -

APRMG, com sede no Município de Materlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de

Materlândia - APRMG, com sede no Município de Materlândia.

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

Sala das Reuniões, 13 de outubro de 2009.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: A Associação dos Produtores Rurais de Materlândia - APRMG -, com

sede no Município de Materlândia, é sociedade civil sem fins lucrativos, que

desenvolve importante trabalho de fins assistenciais, produção artesanal e

manufaturas caseiras.

A sua Diretoria é constituída por pessoas de reconhecida idoneidade, que

desenvolvem atividades voluntárias. A APRMG está em funcionamento há mais de

dois anos.
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Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste

projeto.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.870/2009

Declara de utilidade pública o Centro Espiritualista Beneficiente Mestre Gabriel,

Ensinos de Salomão, Soberana União do Vegetal, Ordem Maçônica Lupunamanta,

com sede no Município de Itabirito.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro Espiritualista Beneficiente

Mestre Gabriel, Ensinos de Salomão, Soberana União do Vegetal, Ordem Maçônica

Lupunamanta, com sede no Município de Itabirito.

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

Sala das Reuniões, 13 de outubro de 2009.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: O Centro Espiritualista Beneficiente Mestre Gabriel, Ensinos de

Salomão, Soberana União do Vegetal, Ordem Maçônica Lupunamanta é instituição

de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que desenvolve

importante trabalho de fins sociais, na área religiosa, e na área da saúde. A sua

Diretoria é constituída por pessoas de reconhecida idoneidade, que desenvolvem

atividades voluntárias.

O Centro Espiritualista Beneficiente Mestre Gabriel, Ensinos de Salomão, Soberana

União do Vegetal, Ordem Maçônica Lupunamanta está em funcionamento há mais de

um ano.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste

projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.871/2009
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Dispõe sobre a proibição do uso da expressão “foto ou imagem meramente

ilustrativa” nos veículos de comunicação quando a imagem não for condizente com o

produto.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica proibida a utilização da expressão “foto ou imagem meramente

ilustrativa” nas publicações de produtos nos veículos de comunicação.

Parágrafo único - Enquadram-se na proibição constante do “caput” os seguintes

veículos de comunicação:

1 - jornais;

2 - revistas;

3 - panfletos;

4 - televisão;

5 - embalagens;

6 - sites;

7 - outros.

Art. 2º - O anúncio deverá ser apresentado exatamente como o conteúdo do

produto, para informação e divulgação dos seus benefícios ao usuário.

Art. 3° - O não cumprimento do disposto nesta lei a carretará ao produtor/

revendedor:

I - multa de 1.000 (um mil) reais;

II - na reincidência, 10.000 (dez mil) reais e fechamento do estabelecimento.

Art. 4º - Esta lei deverá ser regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de

noventa dias, a contar de sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 13 de outubro de 2009.

Duarte Bechir

Justificação: É normal vermos nos anúncios de TV, jornais, revistas, embalagens,

entre outros, expressões do tipo: “foto ou imagem meramente ilustrativa”. E, quando

adquirimos o referido produto, constatamos que ele não condiz com o anunciado, o

que não poderia acontecer, pois o produto que é ilustrado nas embalagens tem que

representar o produto anunciado, que será adquirido pelo consumidor.
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Essa prática tornou-se normal, e os anunciantes utilizam-se de imagens

completamente fora da realidade para que os produtos anunciados apresentem um

aspecto mais atraente aos potenciais clientes.

Esse enunciado exime os anunciantes da responsabilidade da entrega do produto

como consta na imagem, ou seja, significa que o consumidor talvez não receba um

produto idêntico ao apresentado.

Com isso, os anunciantes escapam das reclamações relacionadas ao direito do

consumidor, pois o Código de Defesa do Consumidor é explícito ao proibir, em seu

art. 37, a publicidade enganosa, caracterizando-a como “qualquer modalidade de

informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou,

por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o

consumidor a respeito da natureza, característica, qualidade, quantidade,

propriedade, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços”.

Mesmo assim, os fornecedores continuam enganando consumidores e tendo lucros

abusivos em cima de anúncios diversos com fotos ou imagens meramente

ilustrativas.

Quantos anúncios, embalagens e contratos precisarão de frases tão tolas quanto

óbvias, quanto “foto meramente ilustrativa”, para que se faça algo em beneficio de

milhões de consumidores?

Por essas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovarem esta proposição.

- 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 3.872/2009

Declara patrimônio cultural do Estado o rádio Motobras, produzido no Município de

Brazópolis, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado patrimônio cultural do Estado o rádio Motobras, produzido

no Município de Brazópolis.

Art. 2º - O Poder Executivo adotará as medidas necessárias ao registro do

patrimônio cultural de que trata esta lei.
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Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 13 de outubro de 2009.

Duarte Bechir

Justificação: A proposição em tela visa a declarar como patrimônio cultural do

Estado o rádio Motobras, produzido no Município de Brazópolis pela única empresa

desse ramo instalada em Minas Gerais.

A Audiomótor Comercial e Industrial Ltda., empresa fabricante de rádios receptores

e autorrádios da marca Motobras, foi instalada nesse Município, em dezembro de

1992, por Carlos Donizeti de Lima, Ronald Assali e Masami Okazaki, três pessoas

que tinham o sonho e a vontade de produzir rádios de qualidade e de se tornarem os

maiores fabricantes de rádios portáteis do Brasil.

O sonho de produzir rádios de qualidade correspondia ao anseio de produzir um

bem que ajudasse a preencher as necessidades de informação e comunicação das

mais longínquas localidades do Brasil, interligando a população brasileira, para quem

o rádio é um bem de primeira necessidade.

Com esse objetivo, encontraram em Brazópolis o apoio do Prefeito, Sr. José

Fernandes dos Reis, que cedeu um galpão para que começassem uma pequena

linha de produção para a fabricação de rádios. Este foi o início da vida da Audiomótor,

que hoje se confunde com sua marca Motobras, tornando-se uma realidade o sonho

dos três fundadores de alcançar a liderança no segmento de rádios portáteis e

oferecer aos consumidores produtos de qualidade.

Atualmente, com o apoio do governo de Minas Gerais, a empresa emprega 140

funcionários, sendo que 90% desses colaboradores encontraram na empresa seu

primeiro emprego. São duas unidades fabris, ocupando uma área de 8.805m² em

Brazópolis, e um escritório em São Paulo (SP). É a única fabricante de rádios de

ondas curtas no Brasil.

A ideia de produzir rádios de ondas curtas surgiu da carência, no mercado, de um

aparelho que captasse as ondas das rádios das principais cidades brasileiras e até do

exterior, em todas as localidades da imensidão do território brasileiro, levando

entretenimento e principalmente informações, para que as pessoas não ficassem

alheias ao que acontecia fora de sua região.
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O objetivo principal da empresa está sendo atingido, pois sua versatilidade vem

sendo reconhecida pelos consumidores de todos os pontos do País, e ela tem

recebido muitos elogios com relação ao desempenho dos aparelhos, mesmo em

regiões distantes, onde as condições de recepção são difíceis.

A Motobras prima pela qualidade de seus produtos, que utilizam uma tecnologia

100% nacional. Sua recepção e qualidade sonora são altamente reconhecidas pelos

lojistas e consumidores, e a preocupação com a qualidade faz com que a empresa

invista constantemente em novos processos e treinamento de mão de obra:

atualmente, ela está implantando o sistema ISO 9001: 2008.

Com mais de 11 mil clientes do Oiapoque ao Chuí, possui uma extensa rede de

assistência técnica espalhada por todo o território nacional, o que dá segurança aos

consumidores. Hoje, seu grande sonho é fabricar no Brasil rádios com tecnologia

digital, para o que aguarda a definição do governo quanto ao sistema a ser usado no

País para transmissão.

Por estas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovarem esta proposição.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 3.873/2009

Declara de utilidade pública a Associação Regional de Proteção Ambiental - Arpa -,

com sede no Município de Pirapora.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Regional de Proteção

Ambiental - Arpa -, com sede no Município de Pirapora.

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

Sala das Reuniões, 13 de outubro de 2009.

Inácio Franco

Justificação: O projeto de lei em análise tem por objetivo declarar de utilidade

pública a Associação Regional de Proteção Ambiental, entidade sem fins lucrativos,

que tem por objetivo exercer atividades relacionadas a preservação do meio

ambiente, especificamente no combate aos atos de degradação ambiental, visando à

recuperação de ambientes degradados, à prestação de serviços para a educação
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ambiental, pesquisas científicas e outros.

Vê-se a relevância que a referida associação tem na preservação do meio

ambiente, não só para o Estado, mas para toda a comunidade diante da multiplicação

de suas ações.

Por estas razões e acreditando nos benefícios que esta proposição trará, contamos

com o apoio dos nobres pares desta Casa para a sua aprovação.

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

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 4.792/2009, do Deputado Braulio Braz, em que solicita seja encaminhado ao

Ministro dos Transportes e ao Diretor-Geral do DNIT pedido de providências para que

seja realizada a pavimentação asfáltica do trecho da BR-352 que liga Cedro do

Abaeté a Tiros. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 4.793/2009, do Deputado Carlin Moura, em que solicita seja encaminhado à

Secretária de Planejamento pedido de providências para a renovação do contrato de

comodato entre o Estado e o Flamengo Futebol Clube de Cataguases para que este

possa permanecer por mais 50 anos no imóvel que ocupa. (- À Comissão de

Fiscalização Financeira.)

Nº 4.794/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretária de Educação pedido de providências para garantir a

matrícula de todos os alunos do ensino médio na rede pública estadual, inclusive com

formação profissional.

Nº 4.795/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Ciência e Tecnologia pedido de providências para que

seja instalada unidade da Uemg ou da Unimontes no Município de Teófilo Otôni, a fim

de sanar a carência de vagas no ensino superior na cidade. (- Distribuídos à

Comissão de Educação.)

Nº 4.796/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Prefeito Municipal de Teófilo Otôni pedido de providências para que

implante linha regular de transporte coletivo com itinerário entre o centro da cidade e
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o câmpus da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri. (- À

Comissão de Transporte.)

Nº 4.797/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Desenvolvimento Social pedido de providências para

que seja revisto o Programa Poupança Jovem, a fim de garantir o pagamento mensal

do benefício, observado o desempenho do aluno. (- À Comissão de Educação.)

Nº 4.798/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Prefeito Municipal de Teófilo Otôni pedido de providências para que

seja implantada a Coordenadoria Municipal de Juventude. (- À Comissão do

Trabalho.)

Nº 4.799/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Esportes e da Juventude pedido de providências para

a instalação de um telecentro na sede da União dos Estudantes de Teófilo Otôni e em

bairros populares do Município, visando à capacitação de jovens lideranças

comunitárias.

Nº 4.800/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Ministro da Educação e Cultura pedido de providências para que

efetive as ações mencionadas, em favor da Universidade Federal dos Vales do

Jequitinhonha e Mucuri.

Nº 4.801/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Ministro da Educação e Cultura pedido de providências para que

atenda a pauta de reivindicações que menciona, dos estudantes da Universidade

Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. (- Distribuídos à Comissão de

Educação.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos das Comissões de Turismo

(4), de Participação Popular e de Transporte, de Educação (2) e de Direitos Humanos

e do Deputado Dinis Pinheiro.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão de Participação

Popular e dos Deputados Tiago Ulisses e Elmiro Nascimento.

Registro de Presença



____________________________________________________________________________
767

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, nas galerias, de participantes

do Projeto Educação para a Cidadania, estudantes de Direito da Faculdade Dinâmica

Vale do Piranga, do Município de Ponte Nova. Nós cumprimentamos todos em nome

da Assembleia e parabenizamos os estudantes. Esperamos que tenham uma boa

estada na nossa Assembleia, que é a Casa do povo de Minas Gerais. Muito obrigado.

A Presidência anuncia aos colegas e a todos que no domingo passado, dia 11,

aniversariou o colega Deputado Carlos Pimenta e hoje aniversaria o Deputado João

Leite. A ambos, felicidades e muita luz na caminhada.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ivair Nogueira.

O Deputado Ivair Nogueira* - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, a

nossa luta por transporte decente é incansável. Já estive nesta tribuna e hoje retorno

a ela para falar sobre um assunto que a todos interessa, que é o metrô.

A Copa de 2014 mostrava uma luz do fim do túnel, mas agora as autoridades dão

sinais de que, mais uma vez, nos equivocamos. Muitos argumentos já revelam que o

metrô, até o mundial de 2014, não sai. Tal inércia para melhorar a mobilidade urbana

não pode completar mais 10, 20 ou 30 anos, Deputado Gustavo Valadares, que é

Presidente da Comissão de Transporte desta Casa.

Desde 1982 conhecemos o que seria um projeto para melhorar o transporte de Belo

Horizonte e região, ligando as regiões populosas de Venda Nova ao Barreiro e as

cidades da Região Metropolitana, como Betim e Contagem. Há 17 anos foi feito um

projeto e desapropriados imóveis; hoje tudo está entregue ao mato e às moscas.

Tantos anos passados, sem progresso, mostram que o sonho do metrô virou

pesadelo. Nossas autoridades mineiras estão desprestigiadas em Brasília. Tenho

acompanhado os encontros sem sucesso de nossos representantes com o governo

federal. Até hoje não conseguiram nada. Se depender da União, Minas continuará do

jeito que está: no fim da fila para obter tais recursos.

O metrô é reflexo da falta de sintonia com os anseios do povo mineiro. A

Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU - tem um projeto, mas o governo tem

outro. O problema do metrô é histórico: rasteja desde a década de 80. A Linha 1, que

vai até Venda Nova, não funciona como deveria, e os moradores da região ainda
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sofrem com as deficiências da Estação Vilarinho. Duas décadas depois, ainda

engatinhamos rumo à Linha 2, que liga a região do Barreiro aos hospitais, e rumo à

Linha 3, que vai da Savassi à Pampulha. Uma das notícias mais recentes é que a

Linha 3 deve ser priorizada. Por causa da Copa do Mundo de 2014, seria construída

a primeira ligação entre a Pampulha e a Savassi. Não sou contra a Linha 3, mas essa

decisão é um desrespeito com o usuário do transporte público do Barreiro e de Betim.

Os Deputados Célio Moreira, Dinis Pinheiro, este Deputado e outros lutamos há mais

de 15 anos em busca de uma solução: primeiro, uma ligação com o Barreiro e,

depois, uma ligação do Eldorado a Betim. Mas esse sonho virou pesadelo.

É um desrespeito com o usuário do transporte público do Barreiro e de Betim. No

caso de Betim, devo destacar que se trata de uma grande injustiça. O Município é o

que mais arrecada, gera emprego e renda e abriga grandes empresas, como, por

exemplo, a Fiat Automóveis. No estudo do transporte de massa mais barato, deveria

ter sido priorizado principalmente o subsídio que seria dado pelo governo do Estado e

pelas prefeituras.

Isso nos faz constatar que passou da hora de apresentar outras propostas. Tenho

consultado especialistas em transporte público, ouvido usuários, debatido com

autoridades e cheguei à conclusão de que existem alternativas, sim. Penso que

poderíamos amadurecer a ideia não de um trem metropolitano, mas de um veículo

leve sobre trilhos - VLT -, que pode ser a garantia de transporte de qualidade, seguro,

ágil, menos poluente e mais barato. Esse transporte hoje está estimado em cerca de

R$40.000.000,00 por quilômetro. Poderíamos aproveitar esse trecho do Eldorado até

Betim, que até hoje não foi concluído porque se dá prioridade, acima de tudo, ao

transporte de cargas, que representa um numerário muito maior. Os passageiros, no

caso, ficariam em segundo plano.

Quero dizer também que não seria preciso fazer mais desapropriações. Já existem

terrenos para isso. Todos devem mobilizar-se. Não precisamos usar pretextos como a

Copa do Mundo para levantar a questão. Já faz 20 anos que temos vários outros

pretextos.

Estou vendo algumas reportagens de vários veículos de comunicação: “Aécio acusa

União de descaso com o metrô”. Isso é uma realidade pela qual vários governos
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passaram. Estive uma vez em Pouso Alegre, quando o Presidente Lula inaugurou

parte da BR-381. Naquele momento foi dito que nenhuma obra seria paralisada neste

governo e que o metrô da Região Metropolitana seria prioridade. Isso não aconteceu.

Outro veículo de comunicação, o jornal “O Tempo”, traz as matérias “Estado e

Prefeitura cobram verbas federais para metrô” e “Metrô da capital anda sem rumo e

sem verbas”. O “Diário do Comércio” também noticia com muita ênfase matéria sobre

o metrô. “Para pôr o transporte na linha” refere-se ao VLT, que está sendo discutido

pelas Prefeitas de Betim e de Contagem, Marília Campos e Maria do Carmo Lara.

“VLT vai transportar 94 mil pessoas por dia”. O jornal de Betim fala de “Uma viagem

promissora: expansão do metrô até Betim está cada vez mais próxima da realidade”,

mostrando uma visita feita pelas Prefeitas Marília Campos e Maria do Carmo Lara ao

trecho que vai do Eldorado até a cidade de Betim.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - É apenas para parabenizá-lo pelo

pronunciamento, Deputado Ivair Nogueira, e serei breve. O assunto que V. Exa. traz

ao Plenário da Assembleia está sempre em pauta em nossas reuniões ordinárias e

extraordinárias. É fato o descaso do governo federal e do Presidente Lula para com

os belo-horizontinos e os mineiros que vivem nesta cidade ou por ela passam e

necessitam de transporte público de qualidade. O transporte de qualidade amenizaria

o sofrimento de todos os que andam pelas ruas de Belo Horizonte e de toda a região

metropolitana em seu dia a dia.

Comungo com V. Exa. da opinião de que a Linha 2 do metrô, que liga a região do

Calafate ao Barreiro, precisa ter prioridade sobre a Linha 3, que ligaria a região da

Savassi à Pampulha. Esse é um projeto muito interessante, mas implicaria quase o

dobro de recursos, uma vez que a linha seria quase 100% subterrânea. Além de

demandar mais recurso financeiro, essa obra demandaria também mais tempo, o que

já não temos de sobra, porque a Copa do Mundo bate às nossas portas - temos

aproximadamente cinco anos até o início da Copa de 2014, jogos de que Belo

Horizonte será uma das sedes.

O Governador já chegou ao ponto de, há 15 ou 20 dias, dar declarações duras

contra o governo federal, coisa que não é do seu feitio. Também o Prefeito Márcio

Lacerda, que recebeu na última campanha em Belo Horizonte o apoio ostensivo do
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PT e, em especial, do Presidente Lula, também vem cobrando de forma dura do

governo federal agilidade e liberação de recursos para o metrô. Se continuarmos no

ritmo em que estamos, nem para a Copa de 2014 nem para a Copa que se realizará

daqui a 50 ou 60 anos, quando voltarmos a sediar a Copa do Mundo no Brasil,

teremos resolvido o problema da mobilidade urbana em Belo Horizonte. Parabéns a

V. Exa. por seu pronunciamento.

O Deputado Ivair Nogueira* - Agradeço ao Deputado Gustavo Valadares o aparte.

Os veículos de comunicação têm noticiado que a implementação do trem-bala de São

Paulo ao Rio de Janeiro não será mais possível para a Copa de 2014. Acho que

estamos vivendo o clima da Copa da África do Sul, país que não vai cumprir várias

das exigências feitas. Como o Brasil é o País do “jeitinho”, parece que estão

entendendo que também não precisará cumprir todas as etapas apresentadas no

planejamento, já aprovado, que daria ao Brasil a condição de sediar a Copa de 2014.

Quando falo que sou contra o metrô subterrâneo da Pampulha à Savassi estou

pensando no projeto desse metrô, que teve início há 20 anos e sobre o qual se

propagandeou por placas colocadas por todos os locais, principalmente em Betim e

no Barreiro, e por cuja conclusão os Deputados desta Casa têm lutado muito.

Entendo que a prioridade é concluir o ramal do Barreiro, o mais barato para se

concluir atualmente e que vai desafogar o trânsito de Belo Horizonte. Venho todos os

dias de Betim e sei que temos encontrado dificuldade muito grande para chegar a

Belo Horizonte e para sair daqui, principalmente para quem faz uso da Avenida

Amazonas e da chamada Via Expressa, que de expressa não tem nada, pois está

cheia de cruzamentos e sinalizações que impedem o fluxo natural dos veículos que

transitam por uma rodovia ou por outra. E soluções não são apresentadas. A Fiat

Automóveis, responsável hoje por grande parte do PIB mineiro, tem uma indústria

que fabrica automóveis e que gera receita para Betim, mas é responsável por grande

receita do governo do Estado. No entanto, não é analisada uma condição de

conclusão do metrô ligando o Eldorado a Betim que não passe pelo Centro de Betim,

mas principalmente pela região do Imbiruçu e do PTB. Que haja um ramal junto à

maior empresa automobilística do Brasil para desafogar o fluxo de pessoas que

precisam chegar em hora certa. Lembro muito bem que, quando da conclusão da Via
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Expressa, a Fiat Automóveis participou, com o governo do Estado e com o ex-

Governador Eduardo Azeredo, da antecipação de receitas para concluir tal via, que

estava paralisada há muitos anos.

Neste momento, é fundamental que aqueles que estão fazendo estudos que visam

à Copa do Mundo de 2014 - um simples pretexto - tenham a responsabilidade de não

vir aqui com a linha subterrânea para ligar a Pampulha à Savassi, pois isso é um

sonho, e só irão cavar buracos sem conclusões.

Tenho visto também que, quando se fala em buscar recursos do governo federal,

principalmente para o metrô, a primeira coisa alegada é que não existe projeto. E sem

projeto não se pode buscar recurso; sem o projeto executivo, não há planilha de

custos. Assim fica difícil. É preciso que a CBTU compartilhe suas ideias com a

Prefeitura de Belo Horizonte, e que as Prefeituras de Betim e de Contagem deem sua

contribuição, principalmente no que se refere a essa ideia, que é válida, buscando o

VLT para ligar Contagem a Betim. Mas é preciso partir do Eldorado e ir até Bernardo

Monteiro, para depois chegar à estação do Imbiruçu, para que tenhamos transporte

de massa mais barato e subsidiado. O próprio metrô, que o governo do Estado e as

Prefeituras deverão subsidiar, também não aconteceu. Isso é um dificultador, pois o

governo do Estado e as Prefeituras têm o dever, por projeto de lei já aprovado, de

subsidiar essa diferença de custo para facilitar o transporte do trabalhador mineiro.

Por isso, quero que as autoridades trabalhem muito em prol do transporte coletivo.

Cada dia fica mais difícil chegar e sair de Belo Horizonte. E a falta de investimentos

vai atrapalhar muito se não tivermos a responsabilidade de discutir esse assunto tão

importante. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Com a palavra, o Deputado Délio

Malheiros.

O Deputado Délio Malheiros - Sr. Presidente, colegas Deputados, o que me traz à

tribuna é o absurdo que começamos a assistir em Belo Horizonte com o aumento do

IPTU para 2010, que chegará a mais de 180% em alguns casos. Não sei se o modelo

que estão aplicando é o Robin Hood, como disseram alguns, ou se é o modelo Hugo

Chaves, como dizem outros. Mas é um modelo preconceituoso, em que o morador da
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região Centro-Sul de Belo Horizonte será extremamente prejudicado.

Alguns me questionam por que, sendo Deputado, estou falando do imposto. Estou

falando porque tive a honra de ter sido, nesta Casa, o segundo mais votado em Belo

Horizonte, de representar sua população, e tenho obrigação de, como advogado,

alertar para o que vai acontecer. Creio que o Sr. Prefeito Márcio Lacerda não teve a

dimensão do que representa um aumento de 180% no IPTU para a classe média em

Belo Horizonte, classe média que já vai suportar, no início do ano, aumento no IPVA,

mensalidades escolares e em outros tributos. O IPTU de um apartamento modesto no

Bairro Santo Antônio passará de R$1.500,00 para em torno de R$2.800,00 a

R$3.000,00.

Isso é uma agressão ao contribuinte de Belo Horizonte, que, no nosso

entendimento, não suportará esse aumento inoportuno, ilegal e inconstitucional. Esse

aumento punirá excessivamente a classe média. Qual é a razão, Sr. Prefeito? Os

Secretários Municipais disseram que foram as obras realizadas na região Centro-Sul

que fizeram valorizar esses imóveis. Queria que indicassem pelo menos uma única

obra que a Prefeitura de Belo Horizonte realizou nessa região fazendo valorizar os

imóveis. Nenhuma obra, nenhuma avenida, nenhum viaduto foi construído nessa

região. É inadmissível que o IPTU tenha reajuste que chega agora a 180%. Como

aquele professor e servidor público que, às vezes, mora no imóvel por ser herdeiro

suportará esse aumento de tributo de IPTU? Como suportará essa carga tributária

colossal?

Tudo isso me impressiona. Era um projeto antigo do PT em Belo Horizonte. Quando

percebeu os efeitos nefastos desse projeto na Câmara, o Sr. Fernando Pimentel o

recolheu. Entrou o técnico Márcio Lacerda, homem de bem, que foi obrigado a

assinar esse projeto e encaminhá-lo à Câmara.

A inadimplência em Belo Horizonte já é das mais elevadas do Brasil. Temos 170 mil

processos no fórum, distribuídos em seis Varas da Fazenda Pública Municipal. São

mais de 25 mil processos por Juiz, o que é humanamente impossível de trabalhar.

Vem esse aumento brutal no IPTU. Em vez de reduzir a carga tributária, de agilizar a

máquina pública, parar com as contratações e evitar a malversação do dinheiro

público para cumprir o que prometeram, vêm com um aumento brutal de IPTU.
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Faço aqui alguns elogios ao Prefeito Márcio Lacerda, que realmente está limpando

a cidade de Belo Horizonte na questão dos “outdoors”. Tem o nosso apoio irrestrito

nessa hora. Quanto ao IPTU, conseguimos coletar mais de 25 assinaturas em um

manifesto com os Deputados mais votados em Belo Horizonte, porque temos que nos

irmanar na luta contra esse aumento. Ele será entregue ao Prefeito o mais breve

possível e encaminhado à Prefeitura como forma de protesto da classe média de Belo

Horizonte, preconceituosamente chamada de classe privilegiada. Quem mora no

Santo Antônio, Gutierrez, Grajaú, Padre Eustáquio e Prado será considerado

privilegiado e suportará 180% de aumento do IPTU? Evidentemente que não.

Estamos pedindo ao Prefeito de Belo Horizonte, juntamente com outros

companheiros, que retire esse projeto da pauta. Realizaremos também uma

audiência pública porque estamos discutindo a Capital mineira. A PBH quer ocupar o

Centro da cidade e, de forma mais incoerente ainda, que o IPTU seja muito mais

elevado no Centro. Ora, todos os que ocupam hoje o Centro e todos os profissionais

liberais estão deixando de ocupá-lo em razão da alta carga tributária representada

pelo IPTU. Então, seria o momento de se fazer o contrário e facilitar a ocupação de

Centro mediante redução do IPTU e da carga tributária, especialmente no momento

em que vários órgãos públicos irão para a nova Cidade Administrativa.

Daí concluímos que o que querem fazer na PBH com esse Projeto nº 767

encaminhado à Câmara é realmente punir de forma absolutamente desmedida e

desarrazoada o cidadão que mora num bairro de classe média de Belo Horizonte.

Logo, Deputados, gostaria de contar sempre com o apoio de V. Exas. nessa

batalha. Não podemos permitir que o cidadão seja engolido e tragado pela voracidade

tributária da PBH.

O Deputado Doutor Viana (em aparte) - Deputado Délio Malheiros, agradeço o

aparte e parabenizo V. Exa. pelo pronunciamento. Gostaria de dar uma explicação

sobre a nota que li hoje na imprensa escrita, que diz que não é dever de V. Exa.

reclamar ou cobrar do poder público municipal, mas, sim, que esse dever é da

Câmara Municipal. Porém, venho discordar dessa opinião do jornalista; infelizmente,

nem tudo eles acertam. Trata-se de um problema do Deputado, sim; afinal, ele tem de

se preocupar com tudo o que interessa a qualquer cidade dentro dos limites do
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Estado de Minas Gerais. Realmente, há exageros na cobrança do IPTU. Não

estamos pedindo nem defendendo que não se pague esse imposto, mas que, pelo

menos, haja justiça e equilíbrio nas estipulações dessas taxas.

Portanto, quis fazer esse registro sobre a minha opinião contrária à manifestação do

jornalista que se posicionou contrariamente à manifestação da Assembleia em defesa

do cidadão de Belo Horizonte relativamente ao aumento exorbitante do IPTU e

parabenizar V. Exa., que cumpre tão bem seu papel de Deputado e que, como

também já foi Vereador, não está se descuidando dos interesses do povo belo-

horizontino. Parabéns pela sua postura, pelo seu trabalho e pela sua conduta de

grande Deputado desta Assembleia. Muito obrigado pelo aparte.

O Deputado Délio Malheiros - Muito obrigado, Deputado Doutor Viana. Gostaria de

dizer aos que acham que o Deputado não deveria discutir o IPTU: é uma situação

muito interessante porque, se o Deputado não o discute, dizem que a Assembleia

está omissa. Grande parte dos devedores de Belo Horizonte são servidores públicos

estaduais; por que, então, a Assembleia não vai discutir esse assunto? Se fosse

assim, não estaríamos discutindo aqui o fator previdenciário, que é uma matéria de

competência federal, como também a Prefeitura de Belo Horizonte, a Câmara

Municipal não discutiriam o ICMS, a aposentadoria e outros assuntos. Temos de

discutir aqui, sim, os assuntos de importância do munícipe, do contribuinte da União e

do Município. Não podemos ficar omissos porque amanhã nós responderemos por

essa omissão, e não aceitaremos isso, pois a Capital mineira tem uma cobrança de

IPTU que se transformará em fonte de prejuízo permanente de todos os contribuintes

de Belo Horizonte.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Nobre colega Deputado Délio

Malheiros, empenho minha palavra, já confirmada com a minha assinatura no

documento que V. Exa. fez circular entre os Deputados, pedindo apoio para

levantarmos aqui uma frente contra esse assalto ao bolso do contribuinte em Belo

Horizonte, sob alegação de que há uma distribuição social que beneficiará pessoas

com imóveis até certa faixa de preço - se não me engano, imóveis de até

R$40.000,00 estariam isentos. Em compensação, outros munícipes serão

penalizados com até quase 200% de aumento do seu IPTU.
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Portanto, eu, V. Exa. e outros Deputados desta Casa, que temos grande votação

em Belo Horizonte - aliás, temos a maioria de nossos eleitores nesta cidade -, não

podemos cruzar os braços diante dessa situação. V. Exa. está de parabéns por tomar

essa iniciativa. Acredito que os nossos companheiros e amigos da Câmara Municipal

com quem convivemos enquanto Vereadores estão no dever de fazer o discurso lá,

como estamos no nosso dever de também defendermos esses munícipes que

confiaram em nós - em mim, em V. Exa. e em outros Deputados que tiveram votação

expressiva na cidade de Belo Horizonte. Precisamos, sim, abraçar essa causa e

exaurir essa discussão. Não podemos simplesmente aceitar que seja feita a

imposição de aumento do IPTU na cidade de Belo Horizonte, onde o cidadão já é

altamente penalizado com tantos impostos. Agora se surpreende o nosso munícipe e,

principalmente, o nosso eleitor, que confiou em nós. Não podemos negar a esse

eleitor e a esse munícipe, independentemente de ter sido nosso eleitor, o direito de

discutir a questão nesta Casa, a Casa do povo, dos mineiros e dos belo-horizontinos.

Muito obrigado.

O Deputado Délio Malheiros - Muito obrigado, Deputado Vanderlei Miranda.

Queremos alertar, Sr. Presidente, que esse aumento gerará, como disse, uma

inadimplência enorme, que deixará a Justiça ainda mais atabalhoada com milhares

de processos no fórum de Belo Horizonte. Nesta Casa e em todos os cantos,

montaremos uma verdadeira trincheira contra esse aumento do IPTU. É inadmissível

um aumento dessa envergadura. Já temos audiências públicas marcadas, além

desse manifesto. Recebemos uma ligação do Dr. Charles Loft, Presidente da

Associação Comercial de Minas Gerais, que está ombreando esforços com estes

Deputados para contestar e lutar na Justiça contra o aumento do IPTU para 2010. As

pessoas perceberão a gravidade desse aumento quando receberem a guia do IPTU

em torno do dia 20 de dezembro, pois a primeira parcela e o pagamento à vista

vencerá em 9 e 10 de janeiro. Portanto, temos de montar trincheira contra o aumento

do IPTU.

Para se ter ideia, a Prefeitura arrecadará R$100.000.000,00 a mais no primeiro ano,

2010. Quem pagará essa conta serão os 132 mil contribuintes, compreendendo 82

mil apartamentos e 50 mil casas. Esses 132 mil contribuintes é que terão de gerar
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essa receita extra de R$100.000.000,00 para o Município. Quando fazemos a conta,

temos em média R$900,00 de aumento; e quando fazemos a conta caso a caso, o

aumento poderá chegar a 180%. Uma pessoa que paga R$1.000,00 pagará

R$2.800,00 de IPTU em 2010. A Prefeitura acha que isso é normal, acha que é

simplesmente um acerto da base de cálculo do IPTU. Portanto, Sr. Presidente, temos

de lutar contra qualquer aumento de tributo neste Estado. Se amanhã um aumento de

ICMS prejudicar da mesma forma o cidadão, também votaremos contra e

assinaremos com aqueles que defendem a redução de tributos um manifesto

semelhante. Deixo os meus agradecimentos aos Deputados que assinaram esse

manifesto, que será encaminhado ao Sr. Prefeito ainda hoje à tarde. Assim que o

receber, saberá que a população está indignada. No final de dezembro, quando

receber a guia do IPTU, a população ficará ainda mais revoltada.

Por último, conclamo os colegas Vereadores de Belo Horizonte, com os quais

trabalhamos durante mais de dois anos, para que não votem esse projeto na forma

original. Respeitando evidentemente a autonomia da Câmara, esperamos que nossos

colegas se sensibilizem e não votem esse projeto, que é extremamente nocivo e

pernicioso ao contribuinte de Belo Horizonte.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Vanderlei Miranda.

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana; Srs.

Deputados; Sras. Deputadas; senhores e senhoras da imprensa que dão cobertura

aos trabalhos nesta tarde; senhores e senhoras que nos acompanham pelas galerias;

senhores e senhoras que nos acompanham pela TV Assembleia. Sr. Presidente, o

que me traz a esta tribuna não me tomará muito tempo.

Mais uma vez, volto para fazer a defesa de uma classe que está em segundo plano

no governo. Falo dos aposentados do Ipsemg, mas também quero incluir os

funcionários do DER. Não sei se os senhores sabem, mas há funcionários do DER

com mais de 20 anos de carreira ganhando R$500,00, R$600,00 por mês. Há 14

anos, desde 1995, os aposentados do Ipsemg não têm um centavo de aumento.

Aliás, na seção “Cartas à Redação” do jornal “Estado de Minas”, saiu uma matéria de

Giovani Myrrha Krauss, filho de aposentada.

Ele diz o seguinte: (- Lê:) “O governo do Estado precisa acudir os aposentados do
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Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - Ipsemg. A

situação é a pior possível. Verificando seus contracheques de 1995 até agora,

constata-se que o valor das aposentadorias é o mesmo. Os aposentados estão com

uma grande defasagem em seus proventos, pois, nesses 14 anos, já ocorreram

vários aumentos no piso salarial brasileiro, sem contar a inflação do período, além, é

claro, de taxas de luz, água e telefone mais altas, alimentação, transporte e

medicamentos. Certo é que os vencimentos dos inativos do Ipsemg estão

estacionados, e muitos deles são esteios financeiros para filhos e netos”.

Além da reclamação do Giovanni Myrrha Krauss, temos ainda um “e-mail” que

recebemos dele, em que detalha ainda mais a situação. A sua mãe tem 63 anos,

trabalhou mais de 30 anos e está, há 14 anos, sem receber um centavo de aumento.

Nesse tempo que me é concedido na tribuna, quero fazer coro à voz daqueles que

estão nesse momento pedindo o mínimo de sensibilidade por parte do governo do

Estado quanto à revisão das aposentadorias. Sabemos que muita coisa mudou em 15

anos e que esses aposentados hoje gastam grande parte de seus salários com

medicamentos. Alguns sustentam suas famílias, e esse salário às vezes chega a ser

a única fonte de renda. Mas eles estão sem reajuste há 14 anos.

Mais uma vez, faço um apelo ao Governador Aécio Neves, que tem sido sensível a

tantas causas, tantas demandas do nosso Estado, principalmente nessa área. De

alguma forma, ele tem buscado corrigir as distorções, como essa do Ipsemg e a do

DER. Sabemos que muitos funcionários têm dado sua vida a esse órgão, estão ali há

muitos anos, próximos da aposentadoria, ganhando R$500,00, R$600,00. Não há

nenhuma valorização dos servidores do DER, assim como não têm sido

contemplados os servidores do Ipsemg. Precisamos que o governo tenha

sensibilidade, que pense nesses aposentados, cuja maioria é formada por pessoas

que já estão na chamada terceira idade, já estão numa fase da vida onde suas forças

não permitem mais que ocupem uma função paralela para melhorar sua condição de

renda. Muitos não têm mais condição física, gastaram a saúde trabalhando e agora

estão aposentados há mais de 14 anos, como é o caso da D. Marina Myrrha, mãe do

Prof. Giovanni. E isso não ocorre somente com ela. Os aposentados do Ipsemg estão

sem um centavo de reajuste há 14 anos. Quanta coisa mudou nesse tempo! Quantas
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coisas tiveram seu preço aumentado nesse tempo! Se pensarmos somente na

inflação, vejam quanto desapareceu do poder de compra de cada um desses

aposentados.

Fica aqui então o meu apelo à sensibilidade do governo para que reveja a situação

dos aposentados do Ipsemg e dos funcionários do DER que ainda estão na ativa. É o

que me traz a esta tribuna, Sr. Presidente. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Gostaria de saudar a todos e a todas e agradecer, de

forma especial, ao ilustre Presidente, Deputado Doutor Viana, e fazer nesta tribuna

uma denúncia muito séria nesta tarde de hoje, relativamente às licitações que

envolvem o transporte intermunicipal do nosso Estado. É um verdadeiro absurdo.

Estamos colhendo documentos e verificando grande número de irregularidades.

Licitações feitas há 30 anos permanecem válidas, e as empresas só vão ganhando

presentes. Quando expira a validade da concessão ela é renovada, e não sabemos

quais são as concessionárias, quantas são e em quais trechos operam. As formas de

reajuste também não são claras. Nunca sabemos como são feitos os reajustes da

tarifa do transporte intermunicipal por essas empresas. Ninguém sabe. É uma

verdadeira caixa-preta o que ocorre com o transporte intermunicipal.

Vou dar um exemplo claro disso. De Uberlândia para Brasília, a passagem custa

R$65,00. Já quando se trata do transporte intermunicipal entre Uberlândia e Belo

Horizonte, percorrendo-se apenas 60km a mais, quanto custa a passagem?

Simplesmente R$119,50, quase o dobro. O transporte intermunicipal, no caso ligando

Uberlândia a Belo Horizonte, custa quase R$120,00. Para ir de Uberlândia a Brasília,

transporte interestadual, o cidadão paga praticamente a metade.

Existe alguma coisa muito errada aí. Por que não existe um processo licitatório

claro e transparente? Por que a concessão às empresas vai sempre se renovando?

Quais são essas empresas? Quais os trechos em que essas empresas operam?

Queremos saber isso. Estamos apresentando um requerimento solicitando

explicações ao DER, solicitando explicações ao governo. Temos que acabar com

essa caixa-preta do transporte intermunicipal do nosso Estado.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte)* - Primeiro, Deputado Weliton Prado,
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gostaria de parabenizá-lo por abordar aqui um tema tão importante. Quero

complementar sua fala: isso não ocorre somente no Triângulo Mineiro, mas em todo o

Estado de Minas Gerais. O pior é que o Governador Aécio Neves baixou o Decreto nº

44.035, que proíbe a população de usar táxi. Hoje, por exemplo, no Norte de Minas,

ou você viaja pela Transnorte ou pela Santo Antônio, se houver ônibus, porque, na

maioria das cidades, só há uma vez por dia. Sendo assim, as pessoas estão

proibidas de ir e vir. É a ditadura da obrigação de ter que viajar por essas empresas e

pagar o preço que elas querem. Realmente, temos que tomar uma providência.

Quero assinar com V. Exa. esse requerimento para que medidas sejam tomadas o

mais rapidamente possível. Esperamos que esse decreto absurdo do Governador

Aécio Neves, que proíbe o direito de ir e vir das pessoas, seja derrubado o mais

rápidamente possível. Estou com um projeto de lei aqui na Casa propondo tornar

esse decreto sem efeito, porque ele não faz sentido. Nenhum cidadão que mora

numa cidade no Norte de Minas Gerais pode ir mais a Montes Claros de táxi. Há

taxista lá que já recebeu, em um só mês, 15 multas. Há taxista que, se vender o

carro, não paga as multas. Criou-se também a indústria das multas no transporte.

Como se não bastasse a indústria do meio ambiente, do IEF no Norte de Minas,

criou-se agora a da multa para perseguir os taxistas do Norte de Minas, prejudicando,

dessa forma, principalmente a população, que aprova e usa o serviço de táxi na

nossa região. Muito obrigado.

O Deputado Weliton Prado* - Gostaria de agradecer ao Deputado Paulo Guedes

pelo aparte e de parabenezá-lo . Manifestamos nossa solidariedade a todos os

taxistas de Minas Gerais, bem como aos caminhoneiros.

Estivemos na cidade de Tupaciguara e vimos lá um verdadeiro absurdo. A sanha

arrecadatória do governo é muito grande. A indústria da multa é pesada em todos os

setores. O DER está multando de forma indiscriminada os motoristas relativamente

ao peso do veículo. Às vezes, o veículo pode transportar no máximo 37 mil quilos. Se

passar desse limite, está certo multar. Às vezes a pesagem é feita por eixo. Muitas

vezes há uma diferença de 10kg, mas isso não importa, pois eles vão lá e multam

pesadamente, além de imporem a penalidade de perda de pontos na Carteira de

Habilitação dos motoristas. Daí a nossa solidariedade a todos os caminhoneiros do
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Estado.

Falaremos agora especificamente do transporte intermunicipal. Estamos

preocupados com a forma nada transparente como são conduzidas as licitações para

esse setor no Estado. Aliás, essa preocupação com o setor já existe há alguns anos.

Sou, aliás, autor de vários projetos de lei sobre o transporte intermunicipal no Estado.

Queremos saber quantas empresas operam em Minas. Custa passar-nos essas

informações? Quando elas são solicitadas para São Paulo ou para outros Estados,

são disponibilizadas na hora, de imediato ficam disponíveis na internet. Aqui em

Minas Gerais não se conseguem as informações sobre quais e quantas são essas

empresas que operam no Estado. Em que trechos cada uma opera? Queremos

saber, por meio do nosso pedido de informação, quais os critérios utilizados para

licitação e para prorrogação. Se houve licitação para 10 anos, esse é o prazo. No

entanto, vão-se prorrogando os prazos. Se forem cinco anos, prorroga-se o prazo

para 10; se forem 10, para 15; se forem 15, para 20; se forem 20, para 30. Há

empresas que estão há 30 anos nesse processo. Isso praticamente configura no

Estado o monopólio das empresas intermunicipais de transporte coletivo. Está

caracterizado esse monopólio no nosso Estado. Precisamos, pois, investigar a fundo

a questão.

Sabemos que existem empresas que já estão há mais de 30 anos atuando no

sistema, embora a idade média dos ônibus seja em torno de seis anos. Então, a vida

útil dos ônibus, para estarem em boas condições, é em torno de seis anos. Não

conhecemos os critérios para a concessão e não sabemos como será esse novo

edital de licitação. Toda essa licitação nos parece ter caráter de monopólio. Tudo leva

a crer que há a configuração aqui de um verdadeiro monopólio das empresas que

estão operando no setor. Estamos solicitando, aliás, ao DER as informações, por

meio de requerimento, porque todo esse processo contribui para uma forma nada

transparente de agir, assim como ocorre com os reajustes tarifários.

Como eu disse, uma passagem de Uberlândia para Belo Horizonte no transporte

intermunicipal, trecho que tem praticamente a mesma distância de Uberlândia a

Brasília, que é um transporte interestadual, custa quase o dobro. Aí o povo não

aguenta. Tudo aqui em Minas Gerais tem de ser mais caro?
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O ICMS do álcool, do combustível em Minas Gerais é 25%; em São Paulo, 12%; em

Goiás, 15%. O ICMS da conta de energia elétrica em Minas Gerais é 42%. Sempre

lembro isto aqui: Tiradentes foi esquartejado por um quinto da coroa, por 20%; é o

patrono, aliás, da Polícia Militar. Hoje, só de ICMS relativo à tarifa de energia, são

42%. O IPVA em Minas Gerais é um dos mais caros do Brasil, muito mais caro que

em outros Estados. Vivemos essa grande contradição. Tudo em Minas Gerais é mais

caro, e falta transparência. Infelizmente, quem acaba pagando a conta é o

consumidor, as pessoas que precisam de utilizar o transporte intermunicipal.

Por isso queremos verificação, queremos respostas para nossos requerimentos.

Não seria nem necessário apresentar requerimentos solicitando informações;

fornecer dados já deveria ser praxe das empresas do DER, dados esses que

deveriam estar na internet para todo cidadão que tivesse interesse em conferi-los.

Trata-se de direito de todo cidadão saber quais são as empresas, em quantos trechos

operam, quais são esses e quando essas empresas começaram a operar no Estado.

Quando? Gostaríamos mesmo de ter essas informações, pois trata-se de direito de

todo cidadão mineiro.

Sou autor do Projeto de Lei nº 101/2007, que estabelece regras que disciplinam

procedimentos para reajuste das tarifas do transporte coletivo intermunicipal. Isso

porque a população não tem nem o direito de conhecer as propostas de reajustes.

Hoje ninguém tem direito de saber o valor de reajuste. Determinam o percentual de

reajuste no valor das passagens dos ônibus intermunicipais, e o cidadão,

surpreendido, tem de pagar tal valor, definido pelas empresas com a participação do

DER. Nem de fiscalizar o sistema ou mesmo de reivindicar alteração tarifária menor o

cidadão tem direito. Quer dizer, o cidadão não tem como fiscalizar nem contestar os

valores de reajuste que o DER impõe; aliás, nem de fazer fiscalização alguma em

relação às empresas que operam no setor. Esses reajustes acontecem anualmente.

Em 2008, por exemplo, não houve divulgação pelo DER, nem relativamente à média,

de forma clara e objetiva, do reajuste ocorrido. Então é tudo obscuro, ninguém tem

informação de nada, é tudo por debaixo do tapete, para esconder a sujeira.

Esse absurdo de não garantir a participação popular e o controle social sobre o

reajuste das tarifas precisa acabar imediatamente. O cidadão tem o direito de
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participar, e é isso que o nosso projeto garante. Ele garante audiência pública, a

ampla divulgação das planilhas de custo, para que todo cidadão tenha acesso aos

custos de cada empresa e saiba quanto realmente deveria ser o valor da passagem,

para não haver esse absurdo, pois o valor da passagem intermunicipal no nosso

Estado é muito mais alto do que em outros Estados da Federação. Parece que tudo

acontece aqui.

Aliás, encontram-se aqui estudantes da Associação Municipal dos Estudantes

Secundaristas - Ames. Trata-se de luta antiga. Belo Horizonte é praticamente a única

Capital do País onde os estudantes não têm direito a 50% de desconto no valor da

passagem. Em várias outras Capitais, os estudantes têm direito ao passe livre.

Infelizmente, no nosso Estado, na nossa Capital, ainda está só no papel. Foi

aprovado, mas foi parar na Justiça. Quer dizer, infelizmente não é respeitado.

Então, não há divulgação do DER, de forma clara, do reajuste ocorrido, como

apresentei, em relação às planilhas. O absurdo cometido pelo DER de não garantir

participação popular e controle social sobre o reajuste das tarifas precisa acabar.

Queremos publicação obrigatória na internet das planilhas de custo das empresas

que subsidiam os reajustes e ainda convocação e realização de audiência pública

para discutir, com a população, os índices e os critérios de alteração da base tarifária.

O valor da passagem dentro do Estado de Minas Gerais é muito mais alto. Mas de

qualquer cidade de Minas para outro Estado - dos Municípios do Triângulo Mineiro,

do Norte ou do Sul de Minas ou da região central -, o valor é mais baixo, quase a

metade do preço, se comparado com o valor cobrado dentro do Estado. Por que,

dentro do Estado, a passagem é quase o dobro do preço? Há algum motivo.

Queremos essas informações por parte do DER, que infelizmente joga a sujeira para

debaixo do tapete em vez de mostrar a realidade à população de Minas Gerais.

Todos os dados que solicitamos aqui deveriam estar disponíveis na internet.

Queremos saber quantas empresas operam no Estado, quais são elas, quais os

trechos em que cada empresa opera e quando essas empresas ganharam a licitação,

além de quando ganharam o presente da prorrogação, do aditamento desse processo

licitatório totalmente ilegal. Não é possível uma empresa ganhar licitação por 5 anos e

estar há mais de 30 anos utilizando o serviço do Estado. Isso garante verdadeiro



____________________________________________________________________________
783

monopólio. Os preços das passagens são estipulados da forma que bem lhes convier,

e são dos mais altos do País. Queremos que o DER nos informe com clareza sobre

tudo isso. Não dá mais para jogar a sujeira para debaixo do tapete; realmente

precisamos descobrir o que está por trás disso, por que a passagem aqui é muito

mais cara e por que a empresa se perpetua no processo, garantindo o monopólio do

transporte coletivo dentro do nosso Estado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Presidente Deputado Doutor Viana, Srs. Deputados,

Sras. Deputadas, agradeço, inicialmente, a deferência do Deputado Almir Paraca,

que abriu mão da sua inscrição para que este Deputado fizesse seu pronunciamento,

uma vez que, nesta semana, a Assembleia Legislativa iniciará o processo de revisão

do PPAG com vistas ao Orçamento do ano de 2010 - último ano do governo Aécio.

Daí a importância de esta Casa analisar, com a sociedade civil, como estão os

projetos do ano de 2009 em andamento e, particularmente, finalizar essa análise com

vistas ao desfecho do governo de 2010, pois se trata, reitero, do último ano do

governo Aécio nesta atual gestão em Minas Gerais. Faço aqui, então, convite público

- obviamente aos Deputados e às Deputadas mas também a toda a sociedade

mineira - para que participem desse processo, que é absolutamente inovador em

nosso país.

Desde 2003, a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, em parceria com

a Secretaria de Planejamento e Gestão, realiza audiências públicas de participação

popular. Nesses seis anos, quando já discutimos dois Planos Plurianuais e algumas

revisões anuais, que, aliás, foram introduzidas na dinâmica de monitoramento das

políticas públicas por meio de emenda popular apresentada no ano de 2003, muitas

conquistas foram incorporadas nos sucessivos Orçamentos e no planejamento do

Estado, por meio de 526 emendas populares aprovadas. Repito: nesses anos,

conseguimos introduzir, no Orçamento do Estado e no Plano Plurianual, 526

emendas, que se traduzem em ganhos objetivos para as políticas públicas em Minas.

Uma que sempre ressalto como da maior importância foi, já em 2003, a que criou o

projeto estruturador Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas, que se desdobrou
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na implantação do Sistema Único da Assistência Social em Minas Gerais, sistema

coordenado pelo governo federal, pelo Ministério do Desenvolvimento Social, por

meio do Ministro e ex-Prefeito Patrus Ananias, mas que precisava dos Estados, da

parceria e da corresponsabilização - Minas Gerais foi o primeiro Estado a participar

do cofinanciamento do Sistema Único por meio de emenda popular aprovada nesta

Casa.

Para que os senhores tenham uma ideia, hoje temos, já de maneira incorporada ao

planejamento do Estado, o Projeto Estruturador Implantação do Suas, no valor de

R$39.000.000,00. Minas Gerais tem mais de 400 Centros de Referência da

Assistência Social - Cras - implantados. Portanto, só por esse projeto, já valeria a

pena essa participação. Mas, como disse, são mais de 500 emendas, e outras áreas

foram contempladas. Uma outra campanha que todos conhecem, e muito bem-

coordenada pelo Servas, é o Proteja Nossas Crianças, cujos recursos anualmente a

ela destinados têm, em parte, origem nessas emendas populares, particularmente no

que toca ao aparelhamento dos conselhos tutelares, seja na aquisição de veículos,

computadores, ou mesmo na capacitação dos seus membros.

Sr. Presidente, cumprimento os estudantes que acompanham os trabalhos da

Assembleia. Agora retomo dizendo que o início da introdução da alimentação escolar

no ensino médio em Minas Gerais e da experiência de ensino integral, também aqui,

no ensino médio foram ainda resultado de emendas populares no PPAG 2004-2007.

O combate ao trabalho infantil nos lixões em Minas Gerais, o qual tem a

coordenação da Sedese, também é realizado aqui com recursos das Comissões de

Participação Popular e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, uma vez que esse

projeto é realizado institucionalmente pela Assembleia, em conjunto pelas duas

Comissões.

Temos várias iniciativas de apoio à Economia Popular Solidária. Só neste ano, são

mais de R$700.000,00 destinados à capacitação de empreendedores da Economia

Popular Solidária e também na realização das feiras regionais de Economia Solidária.

Temos a introdução de uma ação nova no Plano Plurianual de acompanhamento

social às famílias de alunos do projeto Poupança Jovem, com recursos anuais

previstos de mais de R$1.000.000,00. Essa ação, aliás, corresponde à Lei nº
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16.683/2007, de minha autoria, que introduz as ações de acompanhamento social

nas escolas.

Temos ainda a previsão de implantação de Centros de Atenção Psicossocial da

Saúde Mental Infanto-Juvenil, desde o ano passado, com recursos de mais de

R$900.000,00, e a estruturação dos Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional -

Sisvan -, em mais de 400 Municípios de Minas Gerais, também resultado de emenda

anual no valor de R$1.000.000,00.

Como são mais de 526 emendas populares aprovadas, evidentemente não vou aqui

fazer um balanço pormenorizado de cada uma delas. Mencionei algumas para que

sirvam de exemplo, porque amanhã, dia 14 de outubro, estaremos iniciando essa

nova revisão do Plano Plurianual na cidade de Iturama. Posteriormente, no dia 20 de

outubro, estaremos na cidade de Itaobim, no Médio Jequitinhonha.

Quero destacar ainda que, no ano passado, na revisão do Plano Plurianual, nessa

mesma cidade de Itaobim, conseguimos aprovar mais de R$13.000.000,00 para o

Vale do Jequitinhonha, no Projeto Estruturador Convivência com a Seca e Inclusão

Produtiva, que também teve os recursos garantidos por meio de emendas populares.

Estaremos novamente em Itaobim, no dia 20 de outubro; no dia 22, estaremos em

Montes Claros; no dia 27, em Poços de Caldas e no dia 29, em Juiz de Fora. Entre os

dias 4 e 6 de novembro, fecharemos o processo aqui, no Plenário da Assembleia

Legislativa, com a presença de movimentos sociais, ONGs, estudantes,

universidades, segmentos empresariais, sindicatos. Será uma participação aberta,

plural. E quanto mais plural melhor, porque ela vai-se refletir de maneira mais

abrangente na qualificação das peças orçamentárias, seja o Plano Plurianual, seja o

Orçamento Público para o ano de 2010.

Quero lembrar também que, nesta semana, na sexta-feira, a Escola do Legislativo e

os consultores desta Casa realizarão curso de capacitação para lideranças, cidadãs,

cidadãos, entidades que desejam participar do planejamento e dessas revisões para

o ano que vem. Além de realizar as audiências, esta Casa tem o cuidado também de

capacitar aqueles que participam. Não adianta simplesmente vir, assinar lista,

levantar crachá: é importante que essa participação tenha incidência, com propostas

consistentes. Isso vem acontecendo nos últimos anos. Por isso reitero que essa é
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experiência inédita e deve ser valorizada, respeitada. Ocorreu também seu

desdobramento em outras cidades. Neste ano, a Capital de Minas, Belo Horizonte,

está realizando, pela primeira vez, planejamento de médio prazo com participação

popular. A abertura foi feita na semana passada, e hoje mesmo será realizada a

audiência pública da Comissão de Orçamento da Câmara, repetindo o que a

Assembleia faz aqui desde 2003.

Aproveito este momento para alertar as câmaras municipais do interior do Estado:

neste ano, cada prefeitura apresentará e votará nas Câmaras, até o final do ano, o

planejamento para os próximos quatro anos - 2010 a 2013. É importante que cada

câmara municipal abra esse processo à população, organize audiências públicas e

convide o Executivo a apresentar suas prioridades. Estamos vivendo um momento no

País de afirmação de políticas públicas republicanas, com critérios amplos e

transparentes de acesso aos recursos públicos. A continuidade na administração do

que está sendo bem realizado é premissa, diretriz da boa política pública, e é

fundamental, além da votação, o monitoramento dos planos.

No meio deste ano, a Assembleia realizou audiência de monitoramento da

execução orçamentária. Hoje há sistema de acompanhamento até mesmo do

Orçamento Público. No caso do Orçamento Criança e Adolescente, na condição de

coordenador da Frente Parlamentar da Criança, tenho condição, por meio do trabalho

técnico realizado por esta Casa e por nossos assessores, de acompanhar todas as

ações relacionadas direta ou indiretamente à criança e ao adolescente no Estado.

Para que os senhores tenham ideia, no caso do Orçamento Criança e Adolescente,

são destinados R$13.000.000.000,00 entre ações diretas e indiretas em nosso

Estado. É importante que a Assembleia hoje ofereça, como está fazendo, aos

movimentos da área da criança acompanhamento quadrimestral do Orçamento

Criança e Adolescente - OCA -, como fazemos nas áreas da assistência social, da

segurança alimentar. É importante também que essa experiência tenha ressonância

nas câmaras municipais, porque infelizmente ainda é muito comum, no interior, que

os Vereadores não tenham sequer a ferramenta técnica para acompanhar o

Orçamento, para cobrar a realização de obras, de projetos, de políticas públicas.

Reitero aqui o convite a toda a sociedade de Minas Gerais. É uma revisão



____________________________________________________________________________
787

fundamental, porque é o último ano. Quero dizer que foi no Plano Plurianual que esta

Casa aprovou, por exemplo, o Proacesso, programa muito importante de

asfaltamento dos trechos entre os Municípios de Minas Gerais que não tinham

asfalto.

Muita gente não sabe, mas foi esta Assembleia que aprovou esse projeto

estruturador no primeiro Plano Plurianual de 2004, para 2007, e, sucessivamente,

vem disponibilizando mais recursos e aprovando este e outros projetos

estruturadores, como exemplifiquei por meio de um oriundo de emenda popular: a

implantação do Sistema Único da Assistência Social - Suas - de Minas Gerais.

Por fim, Sr. Presidente, quero cumprimentar, na pessoa de V. Exa., a Mesa e o

Presidente Deputado Alberto Pinto Coelho, sem cujo apoio não teríamos realizado

esse trabalho, feito em parceria com vários movimentos sociais e com a Secretaria de

Planejamento e Gestão. Agradeço ainda o apoio incansável dos servidores desta

Casa, em todos os seus departamentos. Para que tenham ideia, nesse processo de

realização das várias audiências públicas, a apresentação das sugestões ficou em

torno de 400, 500 por ano e sua transformação em emendas foi de 60 a 80 emendas

por processo, sendo que o período é muito curto, de um mês a um mês e meio. Se

não fosse o empenho técnico dos servidores e de todos nós, com certeza esse

processo não teria sido tão exitoso.

Assim, ressalto que o processo de revisão se inicia amanhã, na cidade de Iturama,

e prossegue no próximo dia 20 de outubro, na cidade de Itaobim. Muito obrigado, Sr.

Presidente.

* - 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, de requerimentos e de indicações. Estão abertas as inscrições para o

Grande Expediente da próxima reunião.
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Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da comunicação apresentada

nesta reunião pela Comissão de Participação Popular - aprovação, na 26ª Reunião

Ordinária, em 8/10/2009, da Proposta de Ação Legislativa nº 725/2008, de autoria

popular, na forma de requerimentos apresentados, e rejeição, na mesma reunião, das

Propostas de Ação Legislativa nºs 932, 934, 939, 946 e 952/2008, de autoria popular.

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 16/2007, 2.926/2008,

3.351, 3.352, 3.441 e 3.442/2009 (À sanção.).

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Turismo em que solicita seja

encaminhado ao Diretor-Geral do Instituto Estrada Real pedido de providências para

analisar a viabilidade de repasses à área da saúde do Município de Passa-Quatro,

direcionados à Santa Casa, tendo em vista que o Município faz parte do Circuito

Estrada Real. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Turismo em que solicita seja encaminhado ao

Presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresarias do Estado de

Minas Gerais - Federaminas - pedido de providências para que seja estudada a

possibilidade de formar parceria com o Município de Passa-Quatro, visando a reforma

da sede atual da Associação Comercial, Industrial e Agrícola desse Município. Em

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

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Turismo em que solicita seja encaminhado aos

Diretores Regionais do Sebrae e do Senac de Minas Gerais pedido de informações

sobre a possibilidade de celebração de convênios com o Município de Passa-Quatro.

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

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Turismo em que solicita seja encaminhado ao

Gerente Regional do Patrimônio da União, Sr. Rogério Aranha, pedido de
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informações sobre a real situação dos imóveis pertencentes à ex-Rede Ferroviária

Federal e hoje propriedade da União, localizados no Município de Passa-Quatro. Em

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

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento das Comissões de Participação Popular e de Transporte em que

solicitam seja encaminhado à Concessionária Nascentes das Gerais pedido de

providências para que se adotem medidas que impeçam os motoristas de veículos

pesados de utilizar rotas de fuga para evitar os pedágios da MG-050, bem como

medidas compensatórias aos Municípios que hoje sofrem os efeitos de tal prática. Em

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

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos em que solicita seja encaminhado

ao titular da Secretaria Municipal de Saúde de Oliveira cópias dos registros dos 150

atendimentos prestados pelo médico Dr. Gustavo Mendes aos presos vítimas de

violências da cadeia pública de Oliveira. Em votação, o requerimento. As Deputadas

e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)

Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Educação em que solicita seja encaminhado ao

Ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome pedido de informações sobre

a possibilidade de utilização de verbas depositadas em favor do Município de

Januária e que ainda não foram repassadas às creches desse Município. Em

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

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Educação em que solicita a inclusão em ordem do

dia do Projeto de Lei nº 1.968/2007. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Dinis Pinheiro em que solicita seja enviado ofício ao

Executivo de Relações Institucionais da Oi Operadora, Sr. Marcos Antônio Borges,

para que viabilize a implantação do serviço de internet banda larga no Município de

Ibirité. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
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permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

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 em

que solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º,

transferi-la ao Deputado Almir Paraca. A Presidência defere o requerimento e fixa ao

orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Almir Paraca.

O Deputado Almir Paraca - Sr. Presidente, Srs. Deputados, público presente e que

nos acompanha pela TV Assembleia. Inicialmente, gostaria de saudar os visitantes

desta tarde, estudantes de Direito da Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga, de

Ponte Nova. Sejam bem-vindos.

Desejamos fazer referência a essa região com que estamos trabalhando neste

mandato, a bacia do Rio São Francisco. Nós, que somos de Paracatu e que dirigimos

um olhar todo especial para as Bacias Hidrográficas dos Rios Paracatu e Urucuia,

dois grandes contribuintes do Rio São Francisco à margem esquerda, vemos com

bons olhos a visita do Presidente Lula a Minas Gerais amanhã. Ele depois se dirige à

Bahia, a Alagoas e a Sergipe. Ele vem visitar as obras e acompanhar as ações de

revitalização da Bacia do São Francisco.

Apesar da polêmica do programa de integração de bacias que o Presidente Lula

vem insistindo em implementar com as justificativas todas que já são conhecidas do

grande público brasileiro - de maneira especial dos nordestinos -, entendemos

absolutamente necessária e fundamental a ação de revitalização da bacia do Rio São

Francisco. Se não fosse o programa, não haveria também a ação efetiva de

revitalização da bacia desse rio. Esse é o maior programa de revitalização em curso

hoje no Brasil, e ele está em sintonia automática e absoluta com a crise climática que

está estabelecida em todo o mundo. Entendemos que é preciso ampliar, cada vez

mais, a participação da sociedade civil, não só para fazer o controle social dessas

ações de revitalização, mas, acima de tudo, para auxiliar no seu desenvolvimento,

comprometer-se com elas e envolver-se nelas, a fim de que ganhem corpo na

sociedade e não se restrinjam exclusivamente às obras estruturantes de ampliação

de rede de esgoto e de tratamento do esgoto sanitário, que, aliás, são muito

importantes e decisivas. Portanto, é preciso alcançar, mobilizar, sensibilizar e
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envolver o conjunto da sociedade.

Assim, em relação à Bacia do Rio São Francisco - de maneira especial, a porção

mineira da Bacia do São Francisco -, esperamos que nós, em Minas Gerais,

cumpramos a nossa missão de fazer com que as águas desse rio entrem na Bahia

com uma quantidade e uma qualidade que honrem a função que vem

desempenhando há muitos anos, que é a de ser um rio de integração nacional.

Sr. Presidente, gostaríamos de fazer menção ao sucesso do II Encontro de

Parceiros do Vale do Urucuia, cujo tema foi “Sagarana: feito Rosa para o sertão”, com

o qual estivemos envolvidos desde o ano passado, assim como neste ano. É o viés

cultural sendo trabalhado para auxiliar o desenvolvimento sustentável da Bacia do Rio

Urucuia. Quero agradecer aos diversos parceiros institucionais, aos Prefeitos, aos

Vereadores, aos vários Ministérios que compareceram, aos diversos órgãos do

governo do Estado que também estiveram presentes e, de maneira especial, às

lideranças sociais e comunitárias que estiveram no Distrito de Sagarana, no Município

de Arinos, nesse final de semana.

Faço um agradecimento especial ao Sr. Carlos Alberto Recch, Prefeito do Município

de Arinos, parceiro em todo esse esforço de desenvolvimento sustentável regional.

Quero agradecer a presença aos Prefeitos Mundinho, de Chapada Gaúcha; Padre

Luiz, de Bonfinópolis de Minas; José Vilmar, de Riachinho; Anchieta, de Urucuia; e

Prefeita Tânia, de Uruana de Minas. Todos esses Municípios situam-se no Vale do

Rio Urucuia.

Da discussão com os parceiros, além de avaliar de forma positiva o estágio de

andamento dos projetos com esse cunho de desenvolvimento sustentável da nossa

região, em especial da Bacia do Rio Urucuia, tivemos duas grandes definições para

envolver, aliar e alinhar o esforço de todos os parceiros no Vale do Urucuia. Primeiro,

a definição de trabalhar por uma escola diferenciada, que representasse as

particularidades, principalmente as culturais, da Bacia do Rio Urucuia, o vínculo com

esse território que é intimamente associado com a obra do grande escritor João

Guimarães Rosa. Quer dizer, a Escola Sagarana, além desse viés cultural, deve

trabalhar o viés do protagonismo juvenil e do empreendedorismo, que são

fundamentais para sustentar o desenvolvimento. Segundo, de maneira especial, o
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compromisso do Instituto Federal do Vale do Urucuia, estabelecido em Arinos, que já

está funcionando e terá a sua sede inaugurada ainda este ano juntamente com o

Instituto Federal de Paracatu - aliás, são institutos popularmente conhecidos como

Cefets, mas a terminologia mudou e agora são institutos federais.

Portanto, o Instituto Federal de Arinos está comprometido com essa proposta. O

Diretor desse Instituto, Prof. Edmílson, e o Pró-Reitor de Extensão do Instituto

Federal do Norte de Minas estiveram lá e se comprometeram a nos ajudar na

construção da proposta político-pedagógica da escola diferenciada para o Vale do Rio

Urucuia, a Escola Sagarana, e também na retomada dos fóruns de sensibilização e

mobilização das lideranças da Bacia do Rio Urucuia para fazer avançarem os

diversos projetos que estão em curso e o desenvolvimento sustentável na região.

Saúdo todos os agentes de desenvolvimento regional que também compareceram -

mais de 120 agentes - e estão atuando na Bacia do Urucuia. Foi um momento muito

rico de congraçamento, de confraternização, de intercâmbio e de solidificação desse

compromisso, de atuação e mobilização pelo desenvolvimento sustentável regional.

Agradeço, de maneira especial, às diversas lideranças comunitárias que lá

compareceram.

Sr. Presidente, tivemos em destaque o lançamento do Centro de Difusão de

Tecnologias Sociais, instalado em Sagarana com o intuito de difundir as tecnologias

sociais em toda a Bacia do Urucuia e em toda a região do Noroeste de Minas,

alcançando também a Bacia do Rio Paracatu. Trata-se de uma ação coordenada pela

Associação de Apoio à Agricultura Familiar - Alfa -, com apoio da Agência de

Desenvolvimento do Vale do Rio Urucuia e da cooperativa Copabase - ambas

sediadas em Arinos -, para atender toda a região, e uma promessa para interiorizar

ciência e tecnologias adaptadas e apropriadas à necessidade do sertão, uma

tecnologia social, o Programa de Agroecologia Integrado e Sustentável - Pais -,

parceria do Ministério do Desenvolvimento Social e do Instituto de Terras do Estado

de Minas Gerais; da marca regional para os produtos do Vale do Rio Urucuia, um

trabalho feito pelos estudantes de “Design” da UnB; do Projeto de Apoio à Infovia

Municipal e Inclusão Digital de Arinos; do projeto do novo modelo socioassistencial da

Escola Caio Martins de Riachinho. Neste momento, nós, que tanto trabalhamos pela
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atualização da metodologia da Fundação Caio Martins, temos de saudar e agradecer

o trabalho do Prof. Cloves Benevides e também o do grande educador Tião Rocha,

que esteve conosco, em Sagarana, nesse grande encontro dos parceiros do Vale do

Rio Urucuia e fez uma belíssima exposição. Se Deus quiser, estamos acertando para

fazer também em Sagarana, no coração do Vale do Rio Urucuia, mais um núcleo de

excelência de Tião Rocha, um grande educador popular brasileiro que vem

desenvolvendo seu trabalho em Araçuaí e em outras cidades do Vale do

Jequitinhonha, em Minas Gerais, o Diagnóstico Cultural do Vale do Rio Urucuia,

financiado pelo Ministério da Cultura, fruto também do apelo e da mobilização dos

atores culturais da região, reforçado na Conferência Intermunicipal de Cultura, que

aconteceu neste final de semana na abertura das atividades em Sagarana.

Depois desse Diagnóstico Cultural, estamos construindo com o Ministério da

Cultura um edital específico para esse recorte da Bacia do São Francisco como um

projeto-modelo para aplicar na Bacia do Urucuia e, posteriormente, estendê-lo a toda

a Bacia do São Francisco. Assim, se disponibilizariam nesse recorte menor todos os

programas e todas as ações do programa Mais Cultura, do Ministério da Cultura; do

Projeto Barraginhas: 13 mil barraginhas no programa de revitalização da bacia do

São Francisco serão executadas também na Bacia do Urucuia; do Programa de

Fortalecimento Institucional. Uma nova institucionalidade fundamental para esse

trabalho regional, que é exatamente o Consórcio Intermunicipal da Bacia do Rio

Urucuia. É fundamental ter esse instrumento de cooperação regional de articulação e

também de execução de ações, de projetos e programas regionais para permitir que

as Prefeituras se associem e se cotizem para desenvolver ações regionais.

O consórcio já existe, está atuando - aliás, há ações e conquistas - e será

fortalecido com o apoio da Fundação Banco do Brasil.

Para finalizar, Sr. Presidente, gostaria de retomar tema que consideramos

fundamental, o programa Luz para Todos. Há alguns dias, nossa Bancada PT-PCdoB

esteve reunida com o Dr. Djalma Morais, Presidente da Cemig, e solicitou que o

programa Luz para Todos fosse encaminhado e concluído com agilidade, a fim de

que haja pleno atendimento até o final de 2010. Como fruto dessa discussão, dessa

reunião de trabalho, o Presidente da Cemig enviou carta para a bancada, em nome
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do Deputado Padre João, com o seguinte teor. (- Lê:)

“Sr. Deputado, atendendo solicitação de V. Exa., comunicamos que o governo

federal e o estadual, com a Cemig, estão dando continuidade ao programa Luz para

Todos, que possibilitará o atendimento a 100% dos consumidores rurais da nossa

área de concessão. Na fase inicial do programa, denominada Luz para Todos I,

atendemos mais de 190 mil domicílios e estabelecimentos rurais, para demanda

inicialmente estimada em 176 mil propriedades. Temos satisfação de informar que

demos início às obras do Luz para Todos II, estando prevista a ligação de mais de 55

mil consumidores, e já concluímos os estudos da nova demanda identificada, em

parceria com a Emater, prevendo viabilizar o Luz para Todos III até dezembro de

2010. À disposição de V. Exa., agradecemos. Atenciosamente, Djalma Bastos de

Morais, Presidente da Cemig.”

Sr. Presidente, Srs. Deputados, afirmamos muitas vezes aqui que o Luz para Todos

é o programa em curso hoje, em Minas Gerais, para o qual todos os Deputados

acolhem demandas. Por mais urbano que seja o trabalho e o mandato de alguns dos

colegas daqui, certamente eles têm pezinho no meio rural e demanda do Luz para

Todos. Portanto, Sr. Presidente, consideramos que essa manifestação do Presidente

da Cemig é muito vaga para o que precisamos. Na reunião da semana passada com

o Vice-Governador Anastasia, que naquele momento estava investido do cargo de

Governador do Estado, substituindo o Governador, que estava viajando,

manifestamos-lhe essa preocupação. Solicitamos também, e estamos aguardando

posição do governo do Estado, que todos possamos ir a público, com segurança,

anunciar essas metas do Luz para Todos. Em várias situações, a Cemig manifestou

disposição; entretanto, levamos as informações para nossas bases, e as metas foram

descumpridas sistematicamente. Os calendários estabelecidos pela Cemig têm sido

sistematicamente descumpridos. A esta altura, não é possível que não tenhamos

segurança para levar ao público informação sobre um programa tão importante como

o Luz para Todos para interiorizar o desenvolvimento. Por isso nossa insistência para

que o governo discuta com a Cemig as bases, a estratégia e a condição operacional

efetiva para realizar essa ação, a fim de que possamos ir a público anunciar e

acompanhar esse trabalho. O senhor sabe muito bem, Sr. Presidente, pois é da área
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rural, que é fundamental concluirmos esse programa até o final do próximo ano. No

aguardo de manifestação positiva e definitiva do governo do Estado, despedimo-nos,

reconhecendo o trabalho da Cemig até aqui e os números alcançados. Lembro que,

para as 125 mil pessoas que ainda não foram atendidos pelo programa Luz para

Todos, não há argumento algum que as convença de que a Cemig está operando

com sua capacidade. Acreditamos que a Cemig, com os indicadores e os resultados

que vem apresentando, pode mobilizar energia suficiente para cumprir este

calendário, que é o calendário nacional, e concluir as obras do Luz para Todos até o

final de 2010. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

Encerramento

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

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

Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 14, às 9 e 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 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 23/9/2009

Às 10h11min, comparecem na Sala das Comissões o Deputado Sávio Souza Cruz,

membro da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados

Adalclever Lopes, Antônio Júlio, Adelmo Carneiro Leão e Weliton Prado. Nos termos

do art. 125, § 3º, do Regimento Interno, o Presidente, Deputado Sávio Souza Cruz,

declara aberta a reunião e, nos termos regimentais, dispensa a leitura da ata da

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater, em

audiência pública, as características e o potencial de expansão dos setores de

geração, de transmissão e de distribuição de energia elétrica em Minas Gerais e no

Brasil. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs.

Robésio Maciel de Sena, Diretor de Monitoramento do Sistema Elétrico - DMSE -,
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representando o Secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia,

Josias Matos de Araújo; Sérgio Rezende Silveira, Diretor de Fontes Energéticas da

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais,

representando o Secretário, Sérgio Alair Barroso; Amauri Reigado Costa Oliveira,

Superintendente de Planejamento, Estudos e Projetos de Expansão da Distribuição;

Evandro Leite Vasconcelos, Superintendente de Planejamento e Operação de

Geração de Transmissão; e José Hélio dos Santos, Engenheiro de Planejamento

para Expansão, representando o Presidente da Companhia Energética de Minas

Gerais - Cemig -, Djalma Bastos Morais, que são convidados a tomar assento à

mesa. O Presidente, autor do requerimento que deu origem ao debate, tece suas

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

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

das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece

aos convidados a presença e as informações prestadas e aos parlamentares o

comparecimento, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião

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

Sala das Comissões, 30 de setembro de 2009.

Sávio Souza Cruz, Presidente - Célio Moreira - Ronaldo Magalhães.

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 30/9/2009

Às 10h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sávio Souza Cruz,

Célio Moreira e Ronaldo Magalhães, membros da supracitada Comissão. Está

presente, também, o Deputado Gil Pereira. 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 e

votar proposições da Comissão e comunica o recebimento de ofício do Sr. Guilherme

Machado Filho, Gerente de Análise e Coordenação Legislativa da Companhia

Energética de Minas Gerais - Cemig -, em resposta a questionamento sobre o

procedimento referente ao agrupamento de ações da Codemig, com participação
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daquela empresa. Passa-se à 3ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão

e a votação de proposições da Comissão. O Presidente informa que os

requerimentos do Deputado Almir Paraca em que solicita a realização de audiência

pública para discutir as principais questões sobre os projetos de lei enviados ao

Congresso pelo Presidente Lula, estabelecendo o novo marco regulatório de

exploração do petróleo na camada pré-sal, e do Deputado Weliton Prado em que

solicita a realização de audiência pública para colher sugestões de Minas Gerais para

os projetos em tramitação no Congresso Nacional que vão regulamentar a exploração

do pré-sal, bem como para discutir a distribuição entre os Estados brasileiros de

“royalties” para a exploração da camada pré-sal, foram encaminhados à Comissão

Especial do Pré-Sal, constituída para debater este tema. Cumprida a finalidade da

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

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

os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de outubro de 2009.

Ana Maria Resende, Presidente.

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 30/9/2009

Às 14h33min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Braulio Braz,

Ronaldo Magalhães e Dimas Fabiano, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Braulio Braz, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 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

apreciar pareceres de redação final. O Presidente acusa o recebimento das seguintes

proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs

2.810, 2.869/2008, 3.327 e 3.499/2009 (Deputado Ronaldo Magalhães); 3.560, 3.593

e 3.597/2009 (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 2.810, 2.869/2008, 3.327
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e 3.499/2009 (relator: Deputado Ronaldo Magalhães); 3.560, 3.593 e 3.597/2009

(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, 7 de outubro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano - Ronaldo Magalhães - Ademir Lucas.

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 30/9/2009

Às 14h43min, comparecem na Sala das Comissões o Deputado Ruy Muniz

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

membro da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Adelmo

Carneiro Leão e Doutor Ronaldo. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Ruy Muniz, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião

anterior, dá-a por aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se

destina a obter informações sobre os critérios adotados para fiscalização dos veículos

no Estado. Registra-se a presença do Deputado Rêmolo Aloise. A Presidência

interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Waltair Vasconcelos Sobrinho,

Superintendente Regional da Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais; Ten.-Cel.

Adilson Prado, Assessor de Trânsito, da Diretoria de Meio Ambiente de Trânsito,

representando Cel. PM Renato Vieira de Souza, Comandante-Geral da PMMG;

Carlos Antônio Azevedo, Auxiliar Administrativo, e Ronaldo de Assis Carvalho,

Gerente de Fiscalização, representando José Elcio Santos Monteze, Diretor-Geral do

DER-MG; Marcos Antônio de Oliveira, Gerente de Operação da Área Central,

representando o Sr. Ramon Victor Cesar, Diretor-Presidente da - BHTRANS;

Guilherme Durães, Presidente da Associação Mineira de Medicina de Tráfego -

Ammetra -, e a Sra. Tânia Raquel Queiroz Muniz, Vice-Presidente - Ammetra, que

são convidados a tomar assento à mesa. Retira-se da Reunião o Deputado Rêmolo

Aloise. O Presidente Deputado Ruy Muniz, 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,



____________________________________________________________________________
799

conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de outubro de 2009.

Juninho Araújo, Presidente - Délio Malheiros.

ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 30/9/2009

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 Wander

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

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

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e discutir e votar

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

compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

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

os Requerimentos nºs 4.621 a 4.626, 4.629, e 4.639/2009. Submetidos a discussão e

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos

Projetos de Lei nºs 2.668/2008 e 3.562/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem

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

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos

Deputados Weliton Prado (2) em que solicita seja realizada audiência pública com a

finalidade de debater a decisão do Prefeito Municipal de Belo Horizonte de conferir

poder de polícia de trânsito à Guarda Municipal; e seja realizada visita à Junta

Administrativa de Recursos de Infrações - Jari-BH -, destinada a conhecer o

funcionamento desse órgão, bem como o julgamento dos recursos contra

penalidades impostas pela BHTRANS; e Carlin Moura em que solicita seja realizada

reunião conjunta com a Comissão de Participação Popular, em Malacacheta, com a
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finalidade de debater, em audiência pública, a falta dos serviços de abastecimento de

água e saneamento básico no Município, bem como a construção dos trechos de

estradas faltantes na região, em especial o que liga Malacacheta a Água Boa.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de outubro de 2009.

Ademir Lucas, Presidente - Wander Borges.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 1º/10/2009

Às 9h32min, 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 de correspondência da Sra. Jussara Maria Rocha, Superintendente de

Políticas do Turismo da Secretaria de Turismo, publicada no “Diário do Legislativo”

em 17/9/2009. Registra-se a presença do Deputado Carlos Gomes. 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 4.656/2009. Submetidos a discussão e votação, cada

um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei

nºs 3.561 e 3.577/2009. 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, 8 de outubro de 2009.

Tenente Lúcio, Presidente - Carlos Gomes - Fábio Avelar.

ATA DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
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FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 1º/10/2009

Às 14h9min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Cecília Ferramenta

(substituindo o Deputado Adelmo Carneiro Leão, por indicação da Liderança do PT) e

os Deputados Zé Maia, Domingos Sávio (substituindo o Deputado Lafayette de

Andrada, por indicação da Liderança do BSD) e Tiago Ulisses (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 ao 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” em

1º/10/2009: ofícios da Sra. Rosani A. Araújo, Coordenadora de Logística e Execução

da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério da

Ciência e Tecnologia (2); dos Srs. Leonardo Maurício Colombini Lima, Secretário

Adjunto de Fazenda; e Daniel Alves Natalizi, Coordenador de Parcerias Estaduais do

Cnpq. Em seguida informa que está aberto até o dia 7/10/2009 o prazo para

recebimento de emendas ao Projeto de Lei nº 3.742/2009. O Presidente acusa o

recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados

a seguir: Mensagem 350/2009 (Deputado Lafayette de Andrada) em turno único; e

Projetos de Lei nºs 3.149/2009 (Deputado Juarez Távora), 3.300/2009 (Deputado

Lafayette de Andrada); 3.515/2009 (Deputado Adelmo Carneiro Leão) no 2º turno;

2.132/2009 (Deputado Inácio Franco) e 3.115/2009 (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, em turno

único, do Ofício do Tribunal de Contas nº 25/2009 por meio projeto de resolução

(relator: Deputado Zé Maia). A Deputada Cecília Ferramenta se retira da reunião.

Registra-se a presença do Deputado Lafayette de Andrada. A seguir são aprovados

também, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 2º turno, do Projeto
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de Lei nº 3.487/2009) na forma do vencido no 1º turno (relator: Deputado Lafayette de

Andrada); e pela aprovação, no 1º turno, da Emenda nº 1 ao Substitutivo nº 1 ao

Projeto de Lei nº 3.255/2009 (relator: Deputado Zé Maia). Registra-se a presença do

Deputado Antônio Júlio. Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado

Domingos Sávio, que conclui pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº

2.123/2008, na forma do vencido no 1º turno, o Presidente defere o pedido de vista

da Deputada Cecília Ferramenta. Os Projetos de Lei nºs 3.238/2009 e 3.679/2009

são retirados de pauta por determinação do Presidente da Comissão por não

cumprirem pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de outubro de 2009.

Juarez Távora, Presidente - Antônio Júlio.

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 6/10/2009

Às 9h40min, 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 3.775 e 3.782/2009 (Deputado Gilberto

Abramo); 3.776, 3.780 e 3.781/2009 (Deputado Delvito Alves); 3.772, 3.783, 3.785,

3.787 e 3.789/2009 (Deputado Ronaldo Magalhães); 3.773, 3.778, 3.779 e

3.788/2009 (Deputado Sebastião Costa); 3.774, 3.784 e 3.786/2009 (Deputado Chico

Uejo); 3.790/2009 (Deputado Padre João); 3.777, 3.791 e 3.792/2009 (Dalmo Ribeiro

Silva). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão

e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na
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fase de discussão do parecer em que o relator, Deputado Sebastião Costa, conclui

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.960/2009

com as Emendas nºs 1 e 2, o Presidente defere pedido de vista do Deputado Padre

João. O parecer sobre o Projeto de Lei nº 3.353/2009 deixa de ser apreciado em

virtude de prorrogação de prazo regimental solicitada pelo relator, Deputado Ronaldo

Magalhães. O parecer sobre o Projeto de Lei nº 3.481/2009 (relator: Deputado

Sebastião Costa), que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da

matéria na forma do Substitutivo nº 1 e pelo desmembramento de parte da

proposição original e sua apresentação na forma de cinco projetos de lei, é distribuído

em avulso. Os Projetos de Lei nºs 3.490, 3.613, 3.667, 3.697 e 3.699/2009 são

retirados da pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado Delvito Alves,

aprovado pela Comissão. É convertido em diligência às Secretarias de Saúde e de

Defesa Social e à Subsecretaria Antidrogas o Projeto de Lei nº 3.639/2009 (relator:

Deputado Delvito Alves). Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 3.640/2009 na

forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Sebastião Costa). Passa-se à 2ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições

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

cada um por sua vez, os pareceres pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

dos Projetos de Lei nºs 3.602/2009 com a Emenda nº 1, 3.744 e 3.760/2009 (relator:

Deputado Sebastião Costa); 3.643 e 3.769/2009 (relator: Deputado Ronaldo

Magalhães); 3.746, 3.749, 3.762, 3.763, 3.768 e 3.770/2009 (relator: Deputado

Delvito Alves, em virtude de redistribuição); 3.766/2009 (relator: Deputado Dalmo

Ribeiro Silva) e 3.771/2009 (relator: Deputado Padre João). 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 3.757 a 3.759 e 3.767/2009; ao DER-MG, o Projeto de Lei nº 3.764/2009; e

ao Procurador-Geral de Justiça, o Projeto de Lei nº 3.755/2009. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Almir

Paraca, em que solicita seja encaminhada ao Conselho de Justiça Federal
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manifestação de apoio à instalação de uma vara da Justiça Federal na Comarca de

Paracatu; e Delvito Alves, em que solicita seja realizada audiência pública em Unaí

para debater a Lei nº 18.399, de 2009, que dispõe sobre a política de

desenvolvimento industrial da Região Noroeste do Estado. 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 amanhã, dia

7/10/2009, às 14h15min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de outubro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo - Fábio Avelar - Ronaldo Magalhães.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.530/2009

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Fahim Sawan, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Centro de Referência, Apoio, Prevenção e Promoção à Saúde -

Grupo Crescer -, com sede no Município de Além Paraíba.

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 3.530/2009 pretende declarar de utilidade pública o Centro de

Referência, Apoio, Prevenção e Promoção à Saúde - Grupo Crescer -, com sede no

Município de Além Paraíba, fundado em 2006, sem fins lucrativos, que tem por

escopo defender os direitos e os interesses dos portadores de patologias crônicas,

especialmente do vírus HIV.

Com esse propósito, luta contra o preconceito, a discriminação e as formas

desrespeitosas de tratamento dispensado às pessoas soropositivas ou com

enfermidades crônicas; orienta sobre assistência médica, psicológica, odontológica e

de enfermagem, por meio de encaminhamento clínico ou social; promove o
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intercâmbio de experiências e informações com seus assistidos e familiares, por meio

de eventos de esporte, lazer e cultura.

Pela importância do trabalho desenvolvido, acreditamos ser o Grupo Crescer

merecedor do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.530/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 13 de outubro de 2009.

Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.772/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Fundação Rio Branco, com sede no Município de

Araxá.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24/9/2009 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 3.772/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Fundação Rio Branco, 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 e não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 31 que os cargos
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de sua administração não serão remunerados; e no art. 34 que, na hipótese de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a fundação congênere.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.772/2009 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 13 de outubro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Gustavo Valadares -

Ademir Lucas - Sebastião Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.131/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Walter Tosta, a proposição em epígrafe dispõe sobre

diretrizes e procedimentos para reciclagem, gerenciamento e destinação final de lixo

tecnológico.

Durante a tramitação, foi anexado à proposição o Projeto de Lei nº 2.660/2008, do

Deputado Braulio Braz, por guardar semelhança com a matéria em pauta.

A Comissão de Constituição e Justiça deixou de exarar seu parecer, em

decorrência do disposto no art. 140 do Regimento Interno. A Comissão de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável opinou pela aprovação da proposição na

forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. Agora, vem a matéria a esta Comissão,

nos termos regimentais, para ser analisada quanto à repercussão financeira.

Fundamentação

O projeto dispõe sobre destinação final adequada ao lixo tecnológico, em especial:

monitores e televisores, baterias e pilhas, componentes e periféricos de

computadores, produtos magnetizados e aparelhos celulares.

O autor alega que a intensa aceleração industrial acarreta grave problema

ambiental: o lixo tecnológico.

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável opinou que parcela

considerável de seus dispositivos já integra a legislação vigente. Entretanto, declarou

que essa legislação pode ser atualizada e, assim, apresentou o Substitutivo nº 1.

No âmbito estrito de competência desta Comissão, nos termos do art. 100, inciso II,
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combinado com o art. 102, inciso VII, alínea “d”, do Regimento Interno, qual seja

analisar a repercussão financeira das proposições, entendemos que a matéria, com

os aperfeiçoamentos propostos, não encontra óbice a sua tramitação, por não gerar

despesa para os cofres públicos. O projeto dispõe exclusivamente sobre o setor

privado, ao impor-lhe obrigações. Como corolário, entendemos que o projeto não

contraria a legislação sobre finanças públicas. Temos idêntico entendimento sobre o

projeto anexado.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

2.131/2008 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

Sala das Comissões, 14 de outubro de 2009.

Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Inácio Franco, relator - Ademir Lucas - Antônio

Júlio - Juarez Távora.

PARECER SOBRE A SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 1 APRESENTADA NO 1º

TURNO AO PROJETO DE LEI N° 2.366/2008

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Fahim Sawan, o projeto de lei em análise determina aos

hospitais, às casas de saúde e às clínicas conveniadas com o SUS colocarem em

local visível e de maior circulação de público letreiro com a seguinte frase: “Temos

convênio com o SUS”, na forma que menciona.

Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela

constitucionalidade, juridicidade e legalidade da proposição na forma do Substitutivo

nº 1, que apresentou. A Comissão de Saúde opinou pela aprovação da matéria na

forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça,

com a Emenda nº 1, que apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária opinou pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo nº 1 com a

Emenda nº 1 a ele apresentada.

Na fase de discussão do projeto no 1º turno, foi apresentada, em Plenário, a

Subemenda nº 1 à Emenda nº 1 ao Substitutivo nº 1, que vem a esta Comissão para
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receber parecer, nos termos do art. 188, § 2º, do Regimento Interno.

Fundamentação

A Subemenda nº 1 à Emenda nº 1 ao Substitutivo nº 1 ao Projeto de Lei nº

2.366/2008 tem por objetivo acrescentar, no texto da proposição, a obrigatoriedade

de afixação, na fachada externa das instituições de saúde conveniadas com o SUS,

do símbolo oficial do Sistema Único de Saúde, além do letreiro com a frase “Temos

convênio com o SUS” e a relação das especialidades de saúde oferecidas pelo

convênio, conforme já dispunha a Emenda nº 1 ao Substitutivo nº 1.

O § 2º do art. 4º da Lei Federal nº 8.080, de 1990, chamada Lei Orgânica da Saúde,

estabelece que a iniciativa privada poderá participar do SUS, em caráter

complementar, e o § 2º do art. 26 da mesma lei determina que os serviços

contratados se submeterão às normas técnicas e administrativas e aos princípios e

diretrizes do SUS.

A emenda apresentada aprimora o que se pretende alcançar com a proposição, que

visa evitar que o usuário do SUS, quando necessitar de atendimento médico, tenha

de passar por várias instituições até chegar à que tem convênio com o sistema, onde

será efetivamente atendido.

Por ocasião do 20º aniversário do SUS, em 2008, iniciou-se um movimento para

divulgar e valorizar os avanços obtidos desde a implementação do sistema. Em 1991,

o Ministério da Saúde editou a cartilha intitulada “ABC do SUS: Comunicação Visual –

Instruções Básicas” para orientar o emprego correto da identidade visual ou

logomarca do SUS. Embora afirme que a utilização correta da logomarca é

fundamental para a difusão e consolidação da imagem do SUS como um sistema

sólido, organizado e eficaz, o documento não tem caráter imperativo, ou seja, não

institui a obrigatoriedade de que as unidades de saúde integrantes do SUS utilizem a

logomarca oficial do sistema. Por esse motivo, diversas instituições de saúde deixam

de cumprir a orientação dada pelo Ministério.

Esta Comissão considera que a colocação da logomarca do SUS em todas as

unidades de prestação de serviços SUS, inclusive naquelas que são contratadas ou

conveniadas com o sistema, contribui para divulgar e popularizar o símbolo,

providência importante para que o SUS seja identificado, defendido e valorizado por
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todos os brasileiros.

Portanto, parece-nos oportuna a aprovação da Subemenda nº 1 à Emenda nº 1 ao

Substitutivo nº 1.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação da Subemenda nº 1 à Emenda nº 1 ao

Projeto de Lei nº 2.366/2008.

Sala das Comissões, 14 de outubro de 2009.

Carlos Mosconi, Presidente - Doutor Rinaldo, relator - Fahim Sawan.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.717/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em tela “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”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 5/9/2009, foi a proposição distribuída a esta

Comissão, para receber parecer, em conformidade com o disposto no art. 188,

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

Fundamentação

A proposta em análise pretende vedar a utilização de embalagens plásticas à base

de polietileno, polipropileno e propileno para acondicionamento de produtos

alimentícios, bebidas e cosméticos, conforme previsão constante no art. 1º do projeto.

Ao mesmo tempo, obriga os fornecedores que utilizam esses produtos como

embalagem a substituí-los por plástico biodegradável.

O autor do projeto manifesta sua preocupação com a proteção da vida e da saúde

das pessoas, na medida em que os produtos mencionados mostram-se

potencialmente danosos quando descartados, pois podem levar dezenas de anos

para se decompor quando lançados no meio ambiente, causando transtornos de toda

a ordem. Deve ser levado em conta, também, que são poucos os Municípios mineiros

que procedem à coleta seletiva do lixo, o que agrava ainda mais a situação, com

reflexos na qualidade de vida das pessoas.
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Propostas com conteúdo similar têm sido apresentadas em inúmeras Casas

Legislativas de Municípios e Estados de todo o País, tendo-se transformado em lei,

em muitos casos, conforme ocorreu na Capital mineira.

É importante enfatizar a inexistência de normas federais sobre a matéria,

lembrando que ainda tramita na Câmara Federal a proposta de uma lei nacional

sobre resíduos sólidos bem como outros projetos que versam especificamente sobre

a vedação do uso de embalagens plásticas à base dos produtos cogitados na

proposta em apreço.

Esta Casa Legislativa, na vanguarda dos acontecimentos, editou a Lei nº 18.031,

que dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos, sancionada pelo Chefe do

Poder Executivo em 12/1/2009. A norma definiu a gestão dos resíduos sólidos no

Estado estabelecendo princípios e diretrizes compatíveis com a ação governamental

e com a necessidade de proteção ao meio ambiente, um dos graves problemas a ser

enfrentado.

A retirada do mercado de produtos costumeiramente comercializados tem gerado

controvérsias de toda a ordem e a formulação de ações, por parte daqueles que se

sentem prejudicados, às instâncias judiciárias do País, suscitando a

constitucionalidade das leis editadas sobre a matéria.

Recentemente o Plenário do Supremo Tribunal Federal - STF - negou referendo à

liminar concedida pelo relator da Medida Cautelar em Ação Direta de

Inconstitucionalidade nº 3.937-7, proposta pela Confederação Nacional dos

Trabalhadores na Indústria, proposta contra o Governador do Estado de São Paulo e

a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que versa sobre lei daquela

unidade federada que proíbe o uso de produtos, materiais ou artefatos que

contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que,

acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composição.

Em que pese ao fato de tratar-se de provimento cautelar, pode-se considerar o

julgado uma verdadeira reorientação dessa Corte, que, até então, não reconhecia a

competência dos Estados membros para editar leis sobre a matéria.

Não se pode afastar, portanto, a prerrogativa desta Casa Legislativa para dispor

sobre o tema, já que as propostas relativas a conservação da natureza, defesa do
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solo, dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição

encontram-se entre aquelas arroladas no art. 24 da Constituição Federal, que define

a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar

sobre o assunto.

A Carta mineira, por sua vez, no art. 61, inciso XVIII, atribui competência ao

Legislativo para dispor sobre as matérias de que trata o art. 24 da Constituição da

República, reconhecendo a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente

equilibrado, reputando-o como bem de uso comum do povo e essencial à sadia

qualidade de vida, impondo ao Estado e à coletividade o dever de defendê-lo e

conservá-lo para as gerações presentes e futuras (art. 214).

Não existe, por outro lado, vício a inviabilizar a instauração do processo legislativo

por iniciativa parlamentar.

Entretanto, o parágrafo único do art. 1º da proposição, no nosso entender, deve ser

suprimido, por conter vício de inconstitucionalidade, uma vez que não compete ao

Estado membro estipular, por meio de lei, o tipo de embalagem a ser utilizado pelo

fornecedor do produto. Com efeito, o fabricante tem plena liberdade de escolher,

entre as possíveis embalagens existentes no mercado, aquela que melhor lhe

convém sob o ponto de vista estético, econômico ou que seja mais adequada ao

processo de fabricação dos produtos, não podendo ser cerceado, assim, por uma

norma estadual. Deve ser suprimida, também, a cláusula que prevê a

regulamentação da lei e deve ser inserido comando penalizando os fornecedores que

descumprirem os comandos ali inseridos, o que motivou a formulação das emendas

apresentadas ao final deste parecer.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.717/2009 com as Emendas nºs 1 a 3, a seguir apresentadas.

EMENDA Nº 1

Suprima-se o parágrafo único do art. 1º.

EMENDA Nº 2

Suprima-se o art. 3º.

EMENDA Nº 3
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Acrescente-se onde convier:

“Art. ... – O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades

previstas na Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.”.

Sala das Comissões, 13 de outubro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Gustavo Valadares - Padre

João - Sebastião Costa.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 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.

Aprovada no 1° turno na forma do Substitutivo n° 3,  retorna a matéria a esta

Comissão para receber parecer de 2° turno, conforme  dispõe o art. 189, combinado

com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que integra este parecer, em cumprimento ao

disposto no § 1º do art. 189 do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição sob comento objetiva alterar a legislação relativa ao Imposto sobre a

Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - no que se refere à isenção desse

tributo no caso de veículos adquiridos por pessoas deficientes.

A hipótese de isenção atualmente prevista na Lei nº 14.937, de 2003, com as

alterações realizadas pela Lei nº 17.247, de 2007, alcança apenas veículo automotor

novo com até 127 HP de potência bruta (SAE).

Tal como aprovado no 1º turno, o projeto pretende retornar ao formato do benefício

fiscal vigente antes da alteração efetuada pela Lei nº 17.247, de 2007, alcançando o

veículo de pessoa portadora de deficiência física adaptado por exigência do órgão de

trânsito para possibilitar a sua utilização pelo proprietário, ou seja, sem a limitação a

veículo novo e sem a restrição de potência.

A proposta aprovada no 1º turno é mais justa, pois, além de incluir entre os

beneficiários aqueles que têm menor poder aquisitivo e somente podem adquirir
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veículo usado, estende a isenção do IPVA, atualmente restrita ao exercício em que se

dá o primeiro emplacamento, aos demais exercícios.

O texto aprovado no 1º turno está em 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

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.

Por essas razões, esta Comissão ratifica a posição adotada quando analisou pela

última vez a proposição, no 1º turno.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.123/2008, no 2°

turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 14 de outubro de 2009.

Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Domingos Sávio, relator - Antônio Júlio -

Ademir Lucas - Inácio Franco - Juarez Távora.

PROJETO DE LEI N° 2.123/2008

(Redação do Vencido)

Altera o inciso III do art. 3° 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.

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 3.149/ 2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

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

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

especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno, na forma do Substitutivo 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 3.149/2009, na forma aprovada no 1º turno, autoriza o Poder

Executivo a doar ao Município de Laranjal o imóvel constituído de terreno com área

de 10.000m², situado no Distrito de São João do Sapucaia, nesse Município, para ser

destinado ao funcionamento da Escola Municipal Artur Antônio Alves e à construção

de uma quadra poliesportiva.

A proposição prevê ainda que esse imóvel reverterá ao patrimônio do doador se, no

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

dada essa finalidade ou for desvirtuada a destinação prevista.

A transferência de domínio de bens públicos é matéria tratada no art. 18 da

Constituição do Estado; no art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui

normas para licitações e contratos da administração pública; e no § 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.

Tais normas exigem que a alienação somente poderá ser efetivada se autorizada

por esta Casa Legislativa, se atender ao interesse público e se for estabelecido o

retorno do bem ao patrimônio do doador, caso não seja utilizado com a finalidade

prevista.

Ressalte-se que o projeto de lei em análise encontra-se em conformidade com a

legislação vigente, não cria despesas para o erário e não acarreta repercussão na lei

orçamentária. Portanto, não há impedimento a sua transformação em lei.

Conclusão
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.149/2009, no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 14 de outubro de 2009.

Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Juarez Távora, relator - Ademir Lucas - Antônio

Júlio - Inácio Franco.

PROJETO DE LEI Nº 3.149/2009

(Redação do Vencido)

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

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

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

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

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

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

quadra poliesportiva.

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

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

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

sua finalidade.

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

PARECER PARA O 2º 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.

A proposição foi aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, com a Emenda

nº 1 apresentada em Plenário, e agora retorna a este órgão colegiado a fim de

receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 102, VII, e 189, do Regimento

Interno.
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Em obediência ao estatuído no § 1º do art. 189 do mesmo Diploma, será formulada,

como parte deste parecer, a redação do vencido.

Fundamentação

O projeto de lei em tela 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 preservação do meio ambiente no

que se refere à gestão das águas, especialmente na capacitação e no

desenvolvimento de recursos humanos, promoção de ações educativas, construção

de banco de dados e prestação de serviços de interesse público.

Conforme comentamos em nosso parecer de 1º turno, a fundação que se pretende

criar já existe como 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.

O Substitutivo aprovado no 1º turno, da Comissão de Constituição e Justiça, teve a

finalidade de aperfeiçoar o projeto quanto à técnica legislativa, 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 Emenda nº 1, apresentada em

Plenário, visa à inclusão das águas minerais e potáveis de mesa como objetos de

estudo e área de atuação da Fundação Hidroex.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, não há óbices à aprovação da matéria.

É certo que, se aprovado, o projeto acarretará aumento de despesa com pessoal no

Estado. No entanto, deverá ser observada 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.

Conclusão
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.255/2009, no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 14 de outubro de 2009.

Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Zé Maia, relator - Ademir Lucas - Antônio Júlio

- Inácio Franco - Juarez Távora.

PROJETO DE LEI Nº 3.255/2009

(Redação do Vencido)

Cria a Fundação Centro Internacional de Educação, Capacitação e Pesquisa

Aplicada em Águas – Hidroex – e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° – Fica criada a Fundação Centro Internacion al de Educação, Capacitação e

Pesquisa Aplicada em Águas – Hidroex –, com autonomia administrativa e financeira,

personalidade jurídica de direito público, prazo de duração indeterminado, sede e foro

no Município de Frutal.

§ 1° - Para os efeitos desta lei, as expressões “Fu ndação Centro Internacional de

Educação, Capacitação e Pesquisa Aplicada em Águas – Hidroex –”, “Fundação

Hidroex” e “Hidroex” equivalem-se.

§ 2° - A Hidroex vincula-se à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino

Superior – Sectes.

§ 3° - A Hidroex desenvolverá suas atividades em co njunto com instituições

públicas ou privadas, nacionais e internacionais, em especial conforme projeto

aprovado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a

Cultura – Unesco –, observados o Programa Hidrológico Internacional – PHI – e as

normas jurídicas nacionais e dos países onde venha a atuar.

CAPÍTULO II

DA FINALIDADE E DAS COMPETÊNCIAS

Art. 2° – A Hidroex tem por finalidade planejar, co ordenar, executar, controlar e

avaliar programas e projetos de defesa e preservação do meio ambiente, relativos à

gestão das águas e dos recursos hídricos, envolvendo, em especial, a capacitação e
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o desenvolvimento de recursos humanos, a promoção de ações educativas, a

construção de bancos de dados e a prestação de serviços de interesse público.

Art. 3° – São competências da Hidroex, entre outras :

I - criar e garantir condições de referência na formação e no desenvolvimento de

recursos humanos, na pesquisa e na prestação de serviços, no que diz respeito a

águas superficiais e subterrâneas;

II - estimular e desenvolver pesquisas, estudos e eventos na sua área de atuação;

III - participar do processo de criação e orientação da rede de órgãos e entidades

de direito público e privado legalmente constituídos para atuar na área das águas

superficiais e subterrâneas, incluídas as águas minerais e as potáveis de mesa,

observada a legislação aplicável;

IV - promover e colaborar com a seleção e a capacitação de profissionais, mediante

a realização de cursos presenciais, semipresenciais, a distância, de educação

continuada, seminários, simpósios e conferências, para a proteção das águas e

gerenciamento integrado das águas superficiais e subterrâneas;

V - colaborar na pesquisa e no estudo da realidade e dos cenários relativos às

águas superficiais e subterrâneas, nas regiões em que atue;

VI - estabelecer parcerias com universidades, organizações do terceiro setor da

economia, escolas, centros universitários e outras instituições de direito público ou

privado, nacionais ou internacionais, legalmente constituídas, com atuação

permanente no âmbito dos recursos hídricos e da proteção e da conservação

ambiental;

VII - organizar e manter sítio eletrônico e portal de dados e de referências das

realidades hídrica e ambiental na sua área de atuação, com ênfase em práticas de

gerenciamento sustentável dos recursos hídricos e disponibilização das tecnologias

existentes;

VIII - colaborar com os sistemas de informações e dados relativos ao

gerenciamento de águas e recursos hídricos;

IX - realizar atividades de mobilização social em torno de temas voltados para a

proteção das águas e o gerenciamento dos recursos hídricos de domínio do Estado

ou da União, atendidos os princípios estabelecidos na Lei Federal n° 9.433, de 8 de
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janeiro de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos;

X - desenvolver e aplicar ferramentas adequadas para educar diferentes

comunidades, visando ao aprimoramento de sua qualidade de vida e à utilização

sustentável da água;

XI - contribuir para o cumprimento das Metas de Desenvolvimento do Milênio das

Nações Unidas e para a implementação dos objetivos do PHI;

XII - assistir tecnicamente formadores de políticas públicas, comunidades e

profissionais na sua área de atuação;

XIII - articular-se com instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais,

objetivando a captação de recursos financeiros de investimento ou financiamento

para o desenvolvimento de suas atividades;

XIV - firmar contratos, convênios e acordos de qualquer natureza para a prestação

de serviços de consultoria, pesquisa, capacitação de recursos humanos, educação

ambiental e outros relacionados à sua área de atuação;

XV - firmar termo de parceria com organizações da sociedade civil de interesse

público credenciadas nos termos da legislação estadual;

XVI - desenvolver outras atividades necessárias à realização das suas finalidades.

CAPÍTULO III

DA ESTRUTURA ORGÂNICA

Art. 4° – A Hidroex tem a seguinte estrutura orgâni ca básica:

I - Unidades Colegiadas:

a) Conselho Gestor;

b) Conselho Científico;

II - Direção Superior:

a) Presidente;

b) Vice-Presidente;

III - Unidades Administrativas:

a) Gabinete;

b) Procuradoria;

c) Auditoria Seccional;
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d) Assessoria de Comunicação Social;

e) Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças;

f) Diretoria de Pesquisa;

g) Diretoria de Capacitação e Ensino.

§ 1° - As competências e a composição dos Conselhos  Gestor e Científico, assim

como as competências das unidades previstas no “caput” e a denominação e as

competências das unidades da estrutura orgânica complementar serão estabelecidas

em decreto, assegurada a participação da Unesco no Conselho Gestor.

§ 2° - A Hidroex será dirigida por Diretoria Colegi ada, composta pelo Presidente,

pelo Vice-Presidente e pelos titulares das unidades a que se referem as alíneas “e”,

“f” e “g” do inciso III do “caput”.

CAPÍTULO IV

DOS CARGOS

Art. 5° – Fica acrescentado ao item IV.1 do Anexo I V da Lei Delegada n° 175, de 26

de janeiro de 2007, o item constante no Anexo I desta lei, que contém os quantitativos

de DAI-unitário, FGI-unitário e GTE-unitário destinados à Hidroex.

Parágrafo único - A identificação dos DAIs, FGIs e GTEs a que se refere o “caput”

será fixada em decreto.

Art. 6° – Ficam criados, no Quadro Geral de Cargos de Provimento em Comissão, a

que se refere o art. 1° da Lei Delegada n° 175, de 2007, os seguintes cargos de

provimento em comissão, destinados à Hidroex:

I - cinco cargos de Administração Superior, sendo um cargo de Presidente, um de

Vice-Presidente e três de Diretor;

II - trinta cargos do Grupo de Direção e Assessoramento.

§ 1° - Em função do disposto no “caput”, fica acres centado ao Anexo V da Lei

Delegada n° 175, de 2007, o item V.35, na forma con stante no Anexo II desta lei.

§ 2° - Os cargos a que se refere o “caput” e as for mas de recrutamento

correspondentes serão definidos em regulamento.

§ 3° - Para o exercício do cargo de titular de unid ade da estrutura orgânica será

exigida qualificação profissional específica, definida com base nas necessidades

técnicas e administrativas da Hidroex.
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Art. 7° – A Hidroex poderá requisitar servidores de  órgãos ou entidades integrantes

da administração pública estadual.

CAPÍTULO V

DO PATRIMÔNIO E DOS RECURSOS

Art. 8° – Constituem patrimônio da Hidroex:

I - os bens e direitos de que venha a ser titular;

II - as ações e os legados de pessoas físicas e jurídicas, nacionais e estrangeiras,

públicas ou privadas, que lhe venham a ser transferidos.

§ 1° - A alienação de bens da Hidroex dependerá de prévia aprovação do Conselho

Gestor, observada a legislação pertinente.

§ 2° - Nas doações de terceiros, será respeitada a destinação declarada no

instrumento do contrato.

§ 3° - Em caso de extinção, os bens e direitos da H idroex reverterão ao patrimônio

do Estado, salvo se lei especial prescrever outra destinação.

Art. 9° – Constituem recursos da Hidroex:

I - as dotações consignadas no orçamento do Estado, anualmente, de forma a

garantir os recursos necessários à manutenção da Hidroex;

II - os resultantes da receita diretamente arrecada, provenientes de contratos,

convênios e acordos de qualquer natureza firmados para a prestação dos serviços a

que se refere o inciso XIV do art. 3°;

III - os repasses, as subvenções e os auxílios concedidos por meio de convênios,

consórcios ou outros ajustes com órgãos governamentais ou entidades nacionais ou

internacionais;

IV - as doações ou os legados dos quais seja beneficiária;

V - outros recursos.

CAPÍTULO VI

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10 – O exercício financeiro da Hidroex coincidirá com o ano civil.

Art. 11 – O orçamento da Hidroex é uno e anual, compreende as receitas, as

despesas e os investimentos dispostos em programas e será integrante do orçamento

fiscal do Estado.
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Art. 12 – A Hidroex sucederá a Universidade do Estado de Minas Gerais – Uemg –

nos contratos, convênios e demais direitos e obrigações que ela tenha contraído por

intermédio do Centro de Pesquisa, Capacitação e Educação em Águas, criado pelo

art. 1° do Decreto n° 44.919, de 14 de outubro de 2 008.

Art. 13 – À Hidroex caberá a elaboração de seu estatuto no prazo de cento e oitenta

dias contados da publicação desta lei.

Art. 14 – A Hidroex celebrará Acordo de Resultados, nos termos da Lei n° 17.600,

de 1° de julho de 2008.

Art. 15 – A Sectes e a Uemg prestarão apoio logístico e operacional à Hidroex até a

sua instalação.

Art. 16 – A Advocacia-Geral do Estado – AGE – representará a Hidroex nos

processos judiciais em que esta for parte ou interessada até a implantação de sua

Procuradoria, que atuará segundo as diretrizes técnicas do Advogado-Geral do

Estado.

Art. 17 – Fica acrescido o seguinte item 5 à alínea “b” do inciso II do art. 4° da Lei

Delegada n° 115, de 25 de janeiro de 2007:

“Art. 4° – (...)

II - (...)

b) (...)

5 - Fundação Centro Internacional de Educação, Capacitação e Pesquisa Aplicada

em Águas – Hidroex.”.

Art. 18 – Fica acrescida a seguinte alínea “i” ao inciso II do art. 28 da Lei Delegada

n° 112, de 25 de janeiro de 2007:

“Art. 28 – (...)

II - (...)

i) Fundação Centro Internacional de Educação, Capacitação e Pesquisa Aplicada

em Águas – Hidroex –;”.

Art. 19 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO I

(a que se refere o art. 5° da Lei n° , de de de 200 9)

“ANEXO IV
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(a que se referem o § 2° do art. 2°, o § 4° do art.  8°, o § 2° do art. 12 e o inciso I do §

1° do art. 14 da Lei Delegada n° 175, de 26 de jane iro de 2007)

IV.1 - Quantitativos de DAI-Unitário, FGI-Unitário e GTE-Unitário Atribuídos às

Autarquias e Fundações do Poder Executivo

* - O quadro contendo os quantitativos de DAI-Unitário, FGI-Unitário e GTE-Unitário

atribuídos às autarquias e fundações do Poder Executivo foi publicado no “Diário do

Legislativo” de 15.10.2009.

ANEXO II

(a que se refere o § 1º do art. 6° da Lei n° , de d e de 2009)

“ANEXO V

(a que se referem o § 3° do art. 2° e os arts. 10, 11, 16, 17 e 18 da

Lei Delegada n° 175, de 26 de janeiro de 2007)

Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão e de Funções Gratificadas

Específicas Criadas e Extintas e sua Correlação

(...)

V.35 - Fundação Centro Internacional de Educação, Capacitação e Pesquisa

Aplicada em Águas – Hidroex

V.35.1 - Cargos em Comissão da Administração Superior

* - O quadro contendo o quantitativo de cargos em comissão da administração

superior foi publicado no “Diário do Legislativo” de 15.10.2009.

V.35.2 - Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão do Grupo de Direção

e Assessoramento

* - O quadro contendo o quantitativo de cargos de provimento em comissão do

grupo de direção e assessoramento foi publicado no “Diário do Legislativo” de

15.10.2009.

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 3.300/ 2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em epígrafe altera a

destinação do imóvel doado ao Município de Ijaci, nos termos da Lei n° 11.620, de 4

de outubro de 1994.
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A proposição foi aprovada no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1 e, agora,

retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme

dispõe o art. 189, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Em obediência ao § 1º do referido art. 189, transcrevemos no final deste parecer a

redação do vencido, que o integra.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.300/2009, na forma aprovada no 1º turno, estabelece, em seu

art. 1º, que o imóvel de que trata a Lei n° 11.620,  de 4/10/94, passa a destinar-se à

construção de casas populares; e, no parágrafo único desse dispositivo, que o bem

reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da data

da publicação da nova lei, não lhe tiver sido dada essa destinação.

Ademais, revoga, no art. 2º, a cláusula de reversão contida na Lei n° 11.620, de

1994.

Cabe ressaltar que a alteração proposta pelo projeto de lei em análise está de

acordo com os preceitos legais que tratam da transferência de domínio de patrimônio

público, uma vez que atende às exigências do art. 18 da Constituição do Estado; do

art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas para licitações e

contratos da administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de

1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ademais, transformado em lei, não representará despesas para o erário e não

acarretará repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.300/2009, no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 14 de outubro de 2009.

Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Antônio Júlio, relator - Ademir Lucas - Inácio

Franco - Juarez Távora.

PROJETO DE LEI Nº 3.300/2009

(Redação do Vencido)

Altera a destinação do imóvel de que trata a Lei n° 11.620, de 4 de outubro de
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1994, que autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao Município de

Ijaci.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O imóvel de que trata a Lei n° 11.620, de  4 de outubro de 1994, passa a

destinar-se à construção de casas populares.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere este artigo reverterá ao patrimônio do

Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da data da publicação desta lei, não

lhe tiver sido dada a destinação prevista no “caput”.

Art. 2° - Fica revogado o art. 2° da Lei n° 11.620,  de 1994.

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

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 3.515/ 2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei em exame é de autoria do Deputado André Quintão e tem por

objetivo alterar a redação do art. 2º da Lei nº 14.599, de 2003, que autoriza o Poder

Executivo a doar ao Município de Matias Barbosa o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, e agora

retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme

dispõe o art. 189, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Em obediência ao § 1º do referido art. 189, transcrevemos no final deste parecer a

redação do vencido, que o integra.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.515/2009, na forma aprovada em Plenário, concede ao

donatário do imóvel de que trata a Lei nº 14.599, de 23/1/2003, o prazo de cinco anos

contados da publicação desta lei para a consecução das obras destinadas à

construção de casas populares a que se refere o parágrafo único do art. 1º dessa lei,

além de prever sua reversão ao patrimônio do Estado se, findo esse prazo, a

obrigação prevista não tiver sido cumprida.

Cabe ressaltar que a alteração proposta pelo projeto de lei em análise está de

acordo com os preceitos legais que tratam da transferência de domínio de patrimônio

público, uma vez que atende às exigências do art. 18 da Constituição do Estado; do
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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.

Ademais, transformado em lei, não representará despesas para o erário e não

acarretará repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.515/2009, no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 14 de outubro de 2009.

Adelmo Carneiro Leão, Presidente e relator - Ademir Lucas - Antônio Júlio - Inácio

Franco - Juarez Távora.

PROJETO DE LEI Nº 3.515/2009

(Redação do Vencido)

Concede prazo ao donatário do imóvel de que trata a Lei nº 14.599, de 23 de

janeiro de 2003, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Matias

Barbosa o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica concedido ao donatário do imóvel de que trata a Lei nº 14.599, de 23

de janeiro de 2003, o prazo de cinco anos contados da publicação desta lei para a

consecução das obras destinadas à construção de casas populares a que se refere o

parágrafo único do art. 1º dessa lei.

Art. 2º – O imóvel de que trata a Lei nº 14.599, de 2003, reverterá ao patrimônio do

Estado se, findo o prazo previsto no art. 1º desta lei, não tiver sido cumprido o

disposto no parágrafo único do art. 1º dessa lei.

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

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 16/20 07

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 16/2007, de autoria do Deputado  Eros Biondini, que obriga a

implantação do processo de coleta seletiva de lixo em “shopping centers” e em outros

estabelecimentos que especifica no Estado de Minas Gerais, foi aprovado no 2°
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turno, com as Emendas n°s 1 e 2 ao vencido no 1° turno.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 16/2007

Altera a Lei n° 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 n°

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. 1° - Na ementa, no art. 1° e no “caput” do art . 4°-A da Lei n° 13.766, de 30 de

novembro de 2000, o termo “lixo” fica substituído pelo termo “resíduos sólidos”.

Art. 2° - O inciso III do art. 4°-A da Lei n° 13.76 6, de 2000, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 4°-A - (...)

III - o material coletado será doado a associações e cooperativas de catadores de

materiais recicláveis ou, na falta destas, a instituições congêneres.”.

Art. 3° - Ficam acrescentados à Lei n° 13.766, de 2 000, os seguintes arts. 4°-B e 4°-

C:

“Art. 4°-B - Nos Municípios em que haja coleta sele tiva de resíduos sólidos

realizada pelo Serviço de Limpeza Urbana, as empresas de grande porte, os

“shopping centers” com 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 coleta

seletiva de resíduos sólidos.

Parágrafo único - Os recipientes para coleta seletiva de resíduos sólidos 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
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Estadual de Política Ambiental - Copam.

Art. 4°-C - O descumprimento do disposto no art. 4° -B sujeitará o infrator ao

pagamento de multa no valor de 1.500 Ufemgs (mil e quinhentas Unidades Fiscais do

Estado de Minas Gerais).”.

Art. 4° - Será concedido prazo de noventa dias cont ados da data da publicação

desta lei para a adoção das providências necessárias ao cumprimento do disposto no

art. 4°-B da Lei n° 13.766, de 2000, acrescentado p or esta lei.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 7 de outubro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ronaldo Magalhães - Dimas

Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 314/2 007

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 314/2007, de autoria do Deputad o Domingos Sávio, que declara

de utilidade pública a Associação de Doentes Renais e Transplantados de Divinópolis

e Região Centro-Oeste - Adortrans -, com sede no Município de Divinópolis, 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° 314/2007

Declara de utilidade pública a Associação de Doentes Renais e Transplantados de

Divinópolis e Região Centro-Oeste - Adortrans -, com sede no Município de

Divinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Doentes Renais e

Transplantados de Divinópolis e Região Centro-Oeste - Adortrans -, com sede no

Município de Divinópolis.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Comissões, 7 de outubro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano - Ronaldo

Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.418 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.418/2008, de autoria do Deput ado Doutor Rinaldo, que

declara de utilidade pública a Associação dos Voluntários Vida Viva de Campos

Gerais, 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° 2.418/2008

Declara de utilidade pública a Associação dos Voluntários Vida Viva de Campos

Gerais, com sede no Município de Campos Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Voluntários Vida Viva

de Campos Gerais, com sede no Município de Campos Gerais.

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

Sala das Comissões, 7 de outubro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Dimas Fabiano - Ademir

Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.926 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.926/2008, de autoria do Deput ado Lafayette de Andrada, que

altera o art. 15 da Lei n° 12.729, de 30 de dezembr o de 1997, foi aprovado no 2°

turno, na forma do Substitutivo n° 2 ao vencido no 1° turno.

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

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

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.926/2008

Acrescenta dispositivo à Lei n° 6.763, de 26 de dez embro de 1975, que consolida a

legislação tributária do Estado, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica acrescentado à Lei n° 6.763, de 26 d e dezembro de 1975, o seguinte

art. 227-A:

“Art. 227-A – Fica autorizada a não execução fiscal de crédito tributário relativo ao

ICMS de 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” levará em conta a soma dos créditos

tributários de cada contribuinte inscritos em dívida ativa do Estado.”.

Art. 2° – Fica revogado o art. 15 da Lei n° 12.729,  de 30 de dezembro de 1997.

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

Sala das Comissões, 7 de outubro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano - Ronaldo

Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.351 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.351/2009, de autoria do Deput ado Dalmo Ribeiro Silva, que

reconhece o relevante interesse coletivo, a utilidade pública e a importância das obras

sociais das unidades da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae –

localizadas no Estado, 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° 3.351/2009

Reconhece o relevante interesse coletivo, a importância social das obras e a
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utilidade pública das unidades da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais –

Apae – localizadas no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Ficam reconhecidos o relevante interesse coletivo, a importância social das

obras e a utilidade pública das unidades da Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais – Apae – localizadas no Estado.

Parágrafo único – A declaração de utilidade pública de cada unidade autônoma e

dotada de personalidade jurídica própria da Apae far-se-á por lei específica, nos

termos da Lei n° 12.972, de 27 de julho de 1998.

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

Sala das Comissões, 7 de outubro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Dimas Fabiano - Ademir

Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.352 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.352/2009, de autoria do Deput ado Dalmo Ribeiro Silva, que

reconhece o relevante interesse coletivo, a importância social das obras e a utilidade

pública das unidades da Sociedade de São Vicente de Paulo – SSVP – localizadas

em Minas Gerais, foi aprovado nos turnos regimentais, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.352/2009

Reconhece o relevante interesse coletivo, a importância social das obras e a

utilidade pública das unidades da Sociedade de São Vicente de Paulo – SSVP –

localizadas no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Ficam reconhecidos o relevante interesse coletivo, a importância social das

obras e a utilidade pública das unidades da Sociedade de São Vicente de Paulo –
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SSVP – localizadas no Estado.

Parágrafo único – A declaração de utilidade pública de cada unidade autônoma e

dotada de personalidade jurídica própria da SSVP far-se-á por lei específica, nos

termos da Lei n° 12.972, de 27 de julho de 1998.

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

Sala das Comissões, 7 de outubro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Dimas Fabiano - Ademir

Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.441 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.441/2009, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza o

Poder Executivo a doar à Prefeitura Municipal de São João Evangelista 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° 3.441/2009

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. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de São João

Evangelista imóvel com área de 2.000m² (dois mil metros quadrados), situado na

Praça Santana, n° 29, Bairro Cruzeiro, naquele Muni cípio, registrado sob o n° 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” destina-se ao funcionamento

da Escola Municipal José Guimarães e dos projetos Curumim e de Educação de

Jovens e Adultos.

Art. 2° – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o
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prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

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

Sala das Comissões, 7 de outubro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ronaldo Magalhães - Ademir

Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.442 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.442/2009, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza o

Poder Executivo a doar ao Município de Itamogi 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° 3.442/2009

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

e revoga a Lei n° 13.203, de 15 de abril de 1999.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Itamogi imóvel

com área de 734m2 (setecentos e trinta e quatro metros quadrados), situado na Rua

Rodolfo José Paula, naquele Município, registrado sob o n° 6.538, a fls. 145 do Livro

3-K, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Monte Santo de Minas.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à construção de

uma Unidade Básica de Saúde.

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

prazo de três anos contados da data de publicação desta lei, não lhe tiver sido dada a

destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° – Fica revogada a Lei n° 13.203, de 15 de a bril de 1999.

Art. 4° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Comissões, 7 de outubro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas - Ronaldo

Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.525 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.525/2009, de autoria do Deput ado Paulo Guedes, que

declara de utilidade pública a Associação de Criadores de Arte, Produtores de

Eventos Culturais e de Entretenimento – Acriar –, com sede no Município de

Cataguases, 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° 3.525/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Criadores de Arte, Produtores de

Eventos Culturais e de Entretenimento – Acriar –, com sede no Município de

Cataguases.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Criadores de Arte,

Produtores de Eventos Culturais e de Entretenimento – Acriar –, com sede no

Município de Cataguases.

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

Sala das Comissões, 23 de setembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.539 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.539/2009, de autoria da Deput ada Cecília Ferramenta, que

declara de utilidade pública a Corporação Musical Nossa Senhora do Bom Despacho,

com sede no Município de Bom Despacho, foi aprovado em turno único, com a

Emenda n° 1.
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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° 3.539/2009

Declara de utilidade pública a Associação Corporação Musical Nossa Senhora do

Bom Despacho, com sede no Município de Bom Despacho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Corporação Musical

Nossa Senhora do Bom Despacho, com sede no Município de Bom Despacho.

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

Sala das Comissões, 23 de setembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ronaldo Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.601 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.601/2009, de autoria do Deput ado Sávio Souza Cruz, que

declara de utilidade pública o Clube dos Doadores de Sangue de Muzambinho, 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° 3.601/2009

Declara de utilidade pública o Clube dos Doadores de Sangue de Muzambinho,

com sede no Município de Muzambinho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Clu be dos Doadores de Sangue de

Muzambinho, com sede no Município de Muzambinho.

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



____________________________________________________________________________
836

Sala das Comissões, 7 de outubro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ronaldo Magalhães - Ademir

Lucas.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 13/10/2009, as seguintes comunicações:

Do Deputado Tiago Ulisses, notificando o falecimento do Sr. Manoel Gumercindo

Marques, Vereador à Câmara Municipal de Piumhi, ocorrido em 11/10/2009, em

Franca (SP). (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr. Carlos José

Freitas Silveira, ocorrido em 9/10/2009, em Patos de Minas. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 16 DE OUTUBRO DE 2009

ATAS

ATA DA 93ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 14/10/2009

Presidência do Deputado Doutor Viana

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

do Deputado Weliton Prado; aprovação - Questão de ordem - Correspondência:

Mensagens nºs 415, 416, 417, 418, 419 e 420/2009 (encaminhando veto parcial à

Proposição de Lei nº 19.248, o Projeto de Lei Complementar nº 55/2009 e os Projetos

de Lei nºs 3.874, 3.875, 3.876 e 3.877/2009, respectivamente), do Governador do

Estado - Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições:

Projetos de Lei nºs 3.878 e 3.879/2009 - Requerimento nº 4.802/2009 - Questões de

ordem - 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 - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Braulio Braz

- Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva

- Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio -

Doutor Rinaldo - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Elmiro Nascimento - Eros Biondini -

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

Valadares - Inácio Franco - Irani Barbosa - João Leite - Juarez Távora - Leonardo

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

Ferreira - Ronaldo Magalhães - Ruy Muniz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Walter

Tosta - Wander Borges.

Abertura

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

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Gostaria de agradecer, cumprimentar o Deputado

Doutor Viana e dizer que, no período da manhã, foram votadas as indicações para a

agência que vai regular o setor, infelizmente, apenas de água e de esgoto, não a

agência de saneamento, como determina a Lei nº 11.445. Eu estava acompanhando

a agenda do Presidente Lula em Montes Claros, nas cidades de Buritizeiros e

Pirapora, e, infelizmente, não pude participar dessa votação. Aliás, até para

encaminhar a votação do projeto, porque, durante a sabatina, os três indicados, Srs.

Octávio Elísio, Antônio Maurício e Teodoro Alves Lamounier garantiram, assumiram

um compromisso. Sei que do ponto de vista regimental não tem jeito, mas gostaria,

se houver possibilidade, que ficasse registrado nesta ata o compromisso que eles

fizeram. Que compromisso os três fizeram? Vamos cobrar para ver se eles têm

palavra. Falaram que vão fazer audiência pública; fazer consulta pública; que vão

disponibilizar todos os dados das planilhas de custo da Copasa à população; que vão

democratizar e mostrar a caixa-preta que hoje é a Copasa. Esse compromisso eles

fizeram, porque a Copasa nunca passou por processo de auditoria. Gostaria que esse

compromisso que eles fizeram na sabatina - de que participei - de realizar audiência

pública, de fazer a consulta, constasse nesta ata, após a indicação de cada um dos

nomes. Foi aprovada, na ata, a indicação do Sr. Octávio Elísio Alves de Brito para o

cargo de Diretor da agência reguladora. Queria que constasse: que assumiu o

compromisso de realizar audiência pública, de colocar todo o processo de

possibilidade ou não de aumento no valor da conta de água em consulta pública. Da

mesma maneira após os nomes do Sr. Antônio Maurício e do Sr. Teodoro Alves
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Lamounier. Assim, eis nosso posicionamento. Já havíamos discutido isso há muito

tempo. O governo só enviou o projeto que cria a agência a esta Casa por quê?

Porque entramos com representação no Ministério Público, questionamos que os

últimos aumentos no valor da conta de água da Copasa foram ilegais. Conseguimos

uma liminar do Poder Judiciário. Apenas para finalizar, Deputado Doutor Viana,

gostaria de agradecer e dizer que este ano não teve aumento no valor da conta de

água. Então, o governo teve de mandar o projeto a esta Casa com a indicação dos

três nomes. Justamente os três nomes que constam na ata que foi aprovada por esta

Casa. Logo, criou-se a agência, o que foi aprovado, e também houve a aprovação

dos três nomes que foram votados na reunião que ocorreu pela manhã. O que eu

gostaria de apresentar - aliás, sei que não é possível do ponto de vista regimental - é

que, na ata, na frente de cada nome, quando da aprovação do Sr. Octávio Elísio

Alves de Brito para o cargo de Diretor da agência reguladora, do Sr. Antônio Maurício

Fortini, para o cargo de Diretor da agência, e do Sr. Teodoro Alves Lamounier para o

cargo de Diretor da agência, na frente dos três nomes, respectivamente, constasse o

compromisso que eles assumiram durante a sabatina: garantir o processo

transparente e democrático nesse processo de revisão. Isso porque, por intermédio

das divulgações nos jornais, o ex-Presidente da Copasa já admitiu que haveria

aumento, aliás apresentou até o índice. Então, esperamos que os três cumpram o

papel com autonomia e independência, e que o povo de Minas não seja tão

sacrificado com o valor da conta de água muito elevado.

O Sr. Presidente - A Presidência vai ler para o 3º-Vice-Presidente da Assembleia o

art. 24, §§ 1º e 2º: “§ 1º - Para retificar a ata, o Deputado poderá falar uma vez, pelo

prazo de 5 minutos, cabendo ao 2º-Secretário prestar os esclarecimentos que

entender convenientes”. § 2º - A retificação tida por procedente” - não foi o caso de V.

Exa., que não retificou nada, absolutamente nada - “será consignada na ata

seguinte”. Então V. Exa. não discutiu a ata. Pediu-me para discuti-la e, infelizmente,

não o fez.

Não havendo retificação a ser feita na ata, dou-a por aprovada.

Questão de Ordem

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, obrigado. Pedi a palavra apenas para fazer
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algumas correções. Solicito que V. Exa. avalie retirar dos anais da Assembleia

Legislativa a afirmação de que a Copasa é uma caixa-preta. Ela é uma empresa do

povo de Minas Gerais, é uma empresa que tem de apresentar seus balancetes. Aliás,

não é só do povo mineiro, pois, no ano passado, a Prefeitura de Belo Horizonte

vendeu ações dela. Então, é muito triste ouvirmos acusações como essas sobre uma

empresa pública, que pertence ao povo de Minas. O que mais entristece é a maneira

como foram designados aqui os Diretores da agência reguladora. O Prof. Octávio

Elísio Alves de Brito é um homem público com uma folha reconhecida de serviços

prestados ao nosso país. Ele foi Secretário de Educação de Minas Gerais,

reconhecido por uma verdadeira revolução que implementou na educação do Estado.

Reconheço aqui - pela manhã nem tivemos oportunidade de declarar voto - o trabalho

realizado pelo professor no Estado, servindo como Deputado Federal, como membro

do governo federal. Lamento que o professor tenha sido tratado dessa maneira, como

alguém que será cobrado. Na verdade, ele não tem de provar absolutamente nada,

em razão do currículo que tem. Vale dizer o mesmo para Teodoro Alves Lamounier,

que serviu recentemente ao Estado de Minas Gerais na Cohab com uma folha de

serviços prestados, casas construídas, o Programa Estruturador Lares Geraes.

Quero, de alguma forma, falar também de Maurício Fortini, pessoa que também serve

ao Estado de Minas Gerais há muitos anos. Gostaria que, de algum modo,

mudássemos o que se falou dessas pessoas. Ao criar a agência, o governo procura

justamente dar à população a possibilidade de acompanhar, regular esse serviço que

interessa a ela mesma. Gostaria, Sr. Presidente, que fizéssemos essas correções.

Corremos o risco de, daqui a alguns anos, vários parlamentares que estão aqui

servindo serem tratados dessa maneira. O Prof. Octávio Elísio, Teodoro Alves

Lamounier e Maurício Fortini não merecem esse tratamento, tampouco uma empresa

como a Copasa, empresa pública, do povo de Minas Gerais. Ela deve ser tratada

como um bem da população de Minas. Poderíamos questionar o fato de a Prefeitura

ter vendido uma parte da Copasa para alguém que não sabemos quem depois de

tantos anos lutando para ter uma parte dessa empresa. Talvez pessoas que não

sejam nem brasileiras tenham comprado parte dessas ações da Copasa vendida pela

Prefeitura de Belo Horizonte. Isso poderia ser questionado, mas não queremos,
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porque foi venda pública. A Copasa tem a obrigação de prestar todas as informações

e é auditada permanentemente. Nós, da Assembleia Legislativa, podemos estar

permanentemente fiscalizando essa empresa. Gostaria, Sr. Presidente, que V. Exa.

avaliasse retirar essa designação de uma empresa tão querida, que pertence à

população de Minas Gerais. Muito obrigado.

Correspondência

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

seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 415/2009*

Belo Horizonte, 13 de outubro de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso II do art. 70 da

Constituição do Estado, decidi opor veto parcial, por inconstitucionalidade e

contrariedade ao interesse público, à Proposição de Lei nº 19.248, que estabelece

diretrizes para a política de assistência aos portadores de epilepsia.

Ouvida a Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, assim se

manifestou quanto ao dispositivo a seguir vetado:

Inciso XI do art. 1º:

“XI - cadastramento, com o fim de garantir passe livre no transporte coletivo aos

portadores de epilepsia e a um acompanhante, quando necessário, para consultas

médicas, psicológicas e encontros promovidos por associações de epilepsia.”

Razões do Veto

“À semelhança de outras proposições de igual teor, concede o benefício da

gratuidade nos transportes coletivos de passageiros e padece das mesmas e iguais

incongruências constitucionais, ou seja, a de criar-se despesas sem indicar a

competente fonte de custeio (art. 195, § 5º da C.F.). A Constituição Federal (art. 167,

I e II), e a Constituição Mineira (art. 161, I e II), vedam o início de programas ou

projetos não incluídos na lei orçamentária anual, bem como a realização de despesas

ou assunção de obrigações que excedam os créditos orçamentários ou adicionais.

Ademais a inserção da errata, pelo que se lhe dispõe o inciso XI, não apresenta

estudos de previsão do custo do benefício proposto capaz de avaliar o seu impacto
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nas contas públicas, afrontando com tal imprevisibilidade a Lei de Responsabilidade

Fiscal (Lei Complementar nº 101, art. 16, incisos I e II).

Ora, no Brasil, segundo dados da ‘Assistência à Saúde de Pacientes com Epilepsia’

informa existirem três milhões de pessoas portadoras de epilepsia, sendo que a esse

número somam-se trezentos novos casos diariamente.

Com base nesses dados e considerando-se o censo estatístico de 2000, do Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE -, o percentual da população de pessoas

portadoras de epilepsia, alcança 1,76%, e considerando-se os trezentos novos casos

que se registram diariamente, o percentual poderá ir além do ora mencionado. Mas,

para que se faça apenas uma estimativa do número de beneficiários que serão

alcançados pela gratuidade prevista no inciso XI, já que a mesma inclusive não limita

a sua utilização, chega-se em Minas Gerais a um provável número de duzentos e

setenta e sete mil pessoas a usufruírem do benefício. Deve-se ainda, acrescentar-se

o acompanhante, também incluído como beneficiário da gratuidade no transporte

coletivo, ou seja, cerca de quinhentos e cinquenta e quatro mil beneficiados.”

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar o dispositivo acima

mencionado da Proposição em causa, as quais ora submeto à elevada apreciação

dos Senhores Membros da Assembleia Legislativa.

Aécio Neves, Governador do Estado.”

- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 416/2009*

Belo Horizonte, 13 de outubro de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa Egrégia Assembleia, projeto de

lei complementar que altera a Lei Complementar nº 83, de 28 de janeiro de 2005, que

dispõe sobre a estrutura orgânica da Advocacia-Geral do Estado - AGE -, e dá outras

providências.

A proposta altera a estrutura interna da Advocacia-Geral do Estado, contudo sem

acarretar nenhum aumento nas despesas do órgão e tão-pouco no orçamento do

Estado.



____________________________________________________________________________
843

Por entendê-la relevante e para melhor compreensão do conteúdo do projeto, faço

anexar Exposição de Motivos do Advogado-Geral do Estado.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter aos seus

Nobres Pares o projeto de lei anexo.

Aécio Neves, Governador do Estado.

Exposição de Motivos AGE nº 6

Em 13 de outubro de 2009.

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado,

Submeto à elevada consideração de Vossa Excelência anteprojeto de lei

complementar que altera a Lei Complementar nº 83, de 28 de janeiro de 2005, que

por sua vez “dispõe sobre a estrutura orgânica da Advocacia-Geral do Estado - AGE -

, e dá outras providências.”

A instituição da Advocacia-Geral do Estado, por força da Emenda à Constituição

Estadual nº 56, de 11 de julho de 2003, traduz um dos positivos avanços viabilizados

pela reforma administrativa empreendida por nosso Governo. Em decorrência,

registraram-se inúmeros desdobramentos das operações de representação judicial e

extrajudicial do Estado, fazendo-se necessário reformular a estrutura do órgão.

Como centro de competência instituído para o desempenho de funções estatais, a

Advocacia-Geral do Estado não pode, obviamente, prescindir da reorganização de

sua estrutura orgânica.

É em atenção a esse aspecto que submeto a Vossa Excelência a anexa minuta de

projeto de lei complementar que contempla a criação da Câmara de Coordenação da

AGE, unidade colegiada composta pela Direção Superior do Órgão e pelos

Procuradores-Chefes e Advogados Regionais do Estado e que tem por finalidade

funções afetas ao acompanhamento, ao monitoramento e à verificação da atividade-

fim da AGE.

O projeto reorganiza também o Conselho Superior da Advocacia-Geral do Estado.

Nos termos da legislação em vigor o Conselho Superior integra a estrutura orgânica

da Advocacia-Geral do Estado, cabendo-lhe papel de relevo nas atividades do órgão;

entre outras, deve assessorar o Advogado-Geral do Estado em matérias relativas à

estrutura, competência e atuação da Advocacia-Geral.
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O anteprojeto atende também à reivindicação da classe dos Procuradores do

Estado ao prever a hipótese de disposição de membro efetivo da carreira eleito para

presidir entidade representativa dos Procuradores do Estado.

Vale a pena lembrar que a proposta não acarreta nenhum aumento nas despesas

do órgão e tão-pouco no orçamento do Estado.

Acreditamos, Senhor Governador, que o pleito ora formalizado diz do maior

interesse público, em sintonia com as diretrizes que viabilizaram positivos resultados

para o choque de gestão empreendido por seu Governo, donde contamos com seu

respaldo para a matéria.

Essas, Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, as razões que nos levam a

submeter à elevada consideração de Vossa Excelência o presente anteprojeto de lei.

José Bonifácio Borges de Andrada, Advogado-Geral do Estado.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 55/2009

Altera a Lei Complementar nº 83, de 28 de janeiro de 2005, que dispõe sobre a

estrutura orgânica da Advocacia-Geral do Estado - AGE - e dá outras providências.

Art. 1º - O art. 2º da Lei Complementar nº 83, de 28 de janeiro de 2005, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º - (...)

II - unidades colegiadas:

a) Conselho Superior da AGE;

b) Câmara de Coordenação da AGE;

c) Conselho de Administração de Pessoal - CAP;

(...)

IV - as unidades de execução na área judicial e extrajudicial:

a) Consultoria Jurídica;

b) Procuradorias Especializadas;

c) Advocacias Regionais do Estado;

(...)”

Art. 2º - A Lei Complementar nº 83, de 2005, fica acrescida do seguinte Capítulo II-

A composto do art. 5º-A:

“CAPÍTULO II-A
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DA CÂMARA DE COORDENAÇÃO

Art. 5-A - Fica criada a Câmara de Coordenação da AGE com a seguinte

composição:

I - Advogado-Geral do Estado;

II - Advogados-Gerais Adjuntos do Estado;

III - Corregedor da AGE;

IV - Titulares das unidades de que trata o inciso IV do art. 2º desta Lei.

Parágrafo único - As atribuições da Câmara de Coordenação da AGE serão

definidas em decreto.”

Art. 3º - O art. 4º da Lei Complementar nº 83, de 2005, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 4º - (...)

I - Advogado-Geral do Estado, que é seu Presidente;

II - Advogados-Gerais Adjuntos, que são seus Vice-Presidentes;

III - Corregedor da AGE;

IV - um representante eleito dentre os Procuradores-Chefes ou Advogados

Regionais do Estado;

V - um representante de cada Nível da carreira de Procurador do Estado.

§ 1º - As eleições para o Conselho Superior da AGE acontecerão no mês de

fevereiro de cada ano para mandato de um ano, permitida uma recondução.

§ 2º - O representante de que trata o inciso IV do ‘caput’ será eleito por seus pares.

§ 3º - Os representantes dos Procuradores do Estado serão eleitos por seus pares

dentre os integrantes de cada Nível da carreira.

§ 4° - Somente poderá se candidatar ao Conselho Sup erior da AGE o integrante da

carreira com pelo menos cinco anos de efetivo exercício no cargo.

§ 5º - Haverá um suplente para cada membro eleito.”

Art. 4º - O art. 27 da Lei Complementar nº 81, de 10 de agosto de 2004, fica

acrescido do seguinte inciso X:

“Art. 27 - É dever do Procurador do Estado:

(...)

X - prestar informações sobre a execução de suas atribuições, inclusive por meio de
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sistema informatizado, na forma do regulamento.”

Art. 5º - A Lei Complementar nº 81, de 10 de agosto de 2004, fica acrescida do

seguinte art. 26-B:

“Art. 26-B - O Advogado-Geral do Estado poderá colocar à disposição de entidade

representativa da classe de Procuradores do Estado um membro da carreira eleito

para exercer o cargo de seu Presidente.

§ 1º - A disponibilidade remunerada a que se refere este artigo ocorrerá sem

prejuízo da remuneração e das demais vantagens do cargo de Procurador do Estado.

§ 2º - O Procurador do Estado poderá permanecer em disponibilidade remunerada

pelo período de até dois anos, permitida uma recondução por igual período.

§ 3º - Somente poderá beneficiar-se do disposto neste artigo a entidade que possuir

mais da metade dos Procuradores do Estado efetivos em seu quadro.”

Art. 6º - Ficam transformados:

I - o cargo de Subadvogado-Geral do Contencioso em cargo de Procurador-Chefe;

II - o cargo de Consultor Jurídico-Chefe em cargo de Procurador-Chefe.

Art. 7º - A Lei Complementar nº 83, de 2005, fica acrescida dos seguintes arts. 7º-A

e 7º-B:

“Art. 7º-A - As Procuradorias das autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo

Estado são unidades setoriais de execução da AGE, à qual se subordinam

tecnicamente, e integram a estrutura administrativa das entidades da administração

indireta do Poder Executivo.

Art. 7º-B - A Consultoria Jurídica da AGE exerce a supervisão técnica das unidades

jurídicas das Secretarias de Estado e dos órgãos das administrações direta e indireta

que exerçam a advocacia consultiva do Estado.”

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

Art. 9º - Fica revogado o § 1º do art. 5º da Lei Complementar nº 83, de 28 de janeiro

de 2005.”

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

parecer, nos termos do art. 192, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 417/2009*
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Belo Horizonte, 13 de outubro de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa Egrégia Assembleia Legislativa,

projeto de lei que altera a Lei nº 13.848, de 19 de abril de 2001, que extingue o Fundo

de Saneamento Ambiental das Bacias dos Ribeirões Arrudas e Onça - PROSAM, o

Fundo SOMMA, o Fundo Estadual de Saneamento Básico - FESB e o Fundo de

Desenvolvimento Urbano - FUNDEURB, autoriza a capitalização do Banco de

Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG, e dá outras providências.

A proposta prevê a destinação dos recursos provenientes dos financiamentos feitos

pelo BDMG ao Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento - FINDES, a partir do

segundo semestre de 2009, dando nova redação a dispositivos que previam sua

vinculação a aumentos de capital do Banco.

A medida objetiva ampliar a capacidade do Tesouro Estadual de direcionar recursos

para o investimento produtivo no Estado, valendo-se do FINDES, importante

instrumento de fomento ao desenvolvimento regional, bem como harmonizar o

direcionamento desses recursos frente à nova realidade financeira resultante da

recente decisão do Conselho Monetário Nacional que aumentou a capacidade do

BDMG de direcionar recursos aos municípios mineiros.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter aos seus

Nobres Pares o projeto de lei anexo.

Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 3.874/2009

Altera a Lei nº 13.848, de 19 de abril de 2001, que extingue o Fundo de

Saneamento Ambiental das Bacias dos Ribeirões Arrudas e Onça - PROSAM, o

Fundo SOMMA, o Fundo Estadual de Saneamento Básico - FESB e o Fundo de

Desenvolvimento Urbano - FUNDEURB, autoriza a capitalização do Banco de

Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG, e dá outras providências.

Art. 1º - O art. 3º da Lei nº 13.848, de 19 de abril de 2001, passa a vigorar com a

redação que se segue, ficando acrescido do seguinte parágrafo único:

“Art. 3º - (...)

II - 90% (noventa por cento) dos retornos dos financiamentos contratados com os
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beneficiários do Fundo e os respectivos encargos financeiros serão recebidos, a partir

da data da publicação desta lei, pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais -

BDMG e mantidos em conta dessa instituição, vinculados a aumentos de capital do

Banco, a serem realizados semestralmente, até o primeiro semestre do exercício de

2009; e

Parágrafo único - A partir do segundo semestre do exercício de 2009 os recursos

provenientes dos retornos dos financiamentos serão destinados pelo Estado ao

Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento - FINDES, criado pela Lei nº 15.981, de 16

de janeiro de 2006.”.

Art. 2º - O art. 4º da Lei nº 13.848, de 2001, passa a vigorar com a redação que se

segue, ficando acrescido do seguinte parágrafo único:

“Art. 4º - (...)

III - os valores relativos aos retornos de financiamentos contratados com os

beneficiários do Fundo, inclusive o retorno dos valores a liberar e os respectivos

encargos financeiros, serão recebidos, a partir da data da publicação desta lei, pelo

BDMG e mantidos em conta dessa instituição, destinando-se a aumentos de capital

do Banco, a serem realizados semestralmente, até o primeiro semestre do exercício

de 2009.

Parágrafo único - A partir do segundo semestre do exercício de 2009 os recursos

provenientes dos retornos dos financiamentos serão destinados pelo Estado ao

Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento - FINDES, criado pela Lei nº 15.981, de

2006.”.

Art. 3º - O art. 5º da Lei nº 13.848, de 2001, fica acrescido do § 2º, passando seu

parágrafo único a vigorar como § 1º com a seguinte redação:

“Art. 5º - (...)

§ 1º - Os recursos eventualmente excedentes, após o cumprimento do disposto nos

incisos I e II deste artigo, até o primeiro semestre do exercício de 2009, serão

repassados ao BDMG e destinados ao aumento semestral do capital social do Banco,

vinculados a financiamentos compatíveis com os objetivos do Fundo extinto.

§ 2º - A partir do segundo semestre do exercício de 2009 os recursos provenientes

dos retornos dos financiamentos serão destinados pelo Estado ao FINDES.”.



____________________________________________________________________________
849

Art. 4º - O art. 6º da Lei nº 13.848, de 2001, passa a vigorar com a redação que se

segue, ficando acrescido do seguinte parágrafo único:

“Art. 6º - (...)

III - os valores relativos aos retornos de financiamentos contratados com os

beneficiários do Fundo, inclusive o retorno dos valores a liberar e os respectivos

encargos financeiros, serão recebidos, a partir da data da publicação desta lei, pelo

BDMG e mantidos em conta dessa instituição, destinando-se a aumentos de capital

do Banco, a serem realizados semestralmente, até o primeiro semestre do exercício

de 2009.

Parágrafo único - A partir do segundo semestre do exercício de 2009 os recursos

provenientes dos retornos dos financiamentos serão destinados pelo Estado ao

FINDES.”.

Art. 5º - O art. 7º da Lei nº 13.848, de 2001, passa a vigorar com a redação que se

segue:

“Art. 7º - Fica o Estado autorizado a promover aumentos do capital social do BDMG

e a sua integralização nos valores destinados para essa finalidade e mantidos em

conta para aumento de capital no agente financeiro dos Fundos extintos, na forma do

inciso II e parágrafo único do art. 3º, do inciso III e parágrafo único do art. 4º, dos §§

1º e 2º do art. 5º e do inciso III e parágrafo único do art. 6º desta Lei.”.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 418/2009*

Belo Horizonte, 13 de outubro de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

Assembleia Legislativa, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a doar ao

Município de Cristais imóvel constituído pela área de 400m2 e respectiva edificação,

situado na Rua Antônio Francisco da Silva, nº 250, Centro, naquele Município,

registrado sob o nº 27.504, Livro 3-P, fls. 89, no Cartório de Registro de Imóveis da
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Comarca de Campo Belo.

O projeto encaminhado dá destinação pública ao imóvel em questão, com a

construção de uma farmácia municipal.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter aos seus

nobres pares o projeto de lei anexo.

Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 3.875/2009

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

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Cristais o imóvel

constituído pela área de 400m2 e respectiva edificação, situado na Rua Antônio

Francisco da Silva, nº 250, Centro, naquele Município, registrado sob o nº 27.504,

Livro 3-P, fls. 89, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Campo Belo.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” destina-se à construção de uma

farmácia municipal.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, no

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

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

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.

“MENSAGEM Nº 419/2009*

Belo Horizonte, 13 de outubro de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa Egrégia Assembleia Legislativa,

projeto de lei que uniformiza os critérios gerais de gestão e execução para

transferência gratuita de bens, valores ou benefícios, por órgãos e entidades da

Administração Pública do Poder Executivo, no âmbito dos programas sociais que

especifica.

Por entendê-la relevante e para melhor compreensão do conteúdo do projeto, faço

anexar Exposição de Motivos da Secretária de Estado de Planejamento e Gestão.
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São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter aos seus

Nobres Pares o projeto de lei anexo.

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 uniformiza os critérios gerais de gestão e execução para

transferência gratuita de bens, valores ou benefícios, por órgãos e entidades da

Administração Pública do Poder Executivo, no âmbito dos programas sociais que

especifica.

Norteada pelos Princípios da Legalidade, Impessoalidade e Eficiência

Administrativa, a iniciativa harmoniza critérios gerais de gestão e execução, trazendo

maior segurança para os operadores dessas transferências. No âmbito dos

programas sociais que abrange, o projeto estabelece conceitos gerais, sempre

respeitando as normas específicas de cada um. O projeto orienta a forma de escolha

de beneficiários e suas obrigações, além de fixar critérios para a formalização das

transferências. Há, no projeto, regras para o controle do repasse, da utilização dos

bens e valores transferidos. Sem prejuízo das leis federais e estaduais específicas, o

projeto estabelece regras para o cancelamento de transferências. Por fim, o projeto

reforça as limitações à execução dos programas sociais em ano de eleição para

mandato eletivo estadual e federal.

Trata-se, pois, de consolidação que trará inegáveis ganhos para a Administração,

seja na gestão, seja na execução, seja no controle das transferências.

Esses os motivos de interesse público que me levam a submeter-lhe o anteprojeto

de lei.

Renata Maria Paes de Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento e Gestão.

PROJETO DE LEI Nº 3.876/2009

Uniformiza os critérios gerais de gestão e execução para transferência gratuita de

bens, valores ou benefícios, por órgãos e entidades da Administração Pública do

Poder Executivo, no âmbito dos programas sociais que especifica.

CAPÍTULO I
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DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - Esta lei uniformiza os critérios gerais de gestão e execução para

transferência gratuita de bens, valores ou benefícios, por órgãos e entidades da

Administração Pública do Poder Executivo para órgãos e entidades de qualquer nível

de governo, para instituições privadas e para pessoas naturais, cuja distribuição

gratuita seja permitida no âmbito dos Programas Sociais constantes do Plano

Plurianual de Ação Governamental - PPAG para o período de 2008 a 2011, suas

revisões anuais, conforme previsto no Anexo.

§ 1º - Incluem-se no conceito de transferência gratuita de valores as subvenções,

os auxílios e as contribuições financeiras, independentemente de sua denominação

formal, realizados em conformidade com os princípios da Administração Pública, bem

como os atos de gestão e disposição de patrimônio, a exemplo de cessão, permissão

e autorização de uso, concessão de direito real de uso, quando realizados a título

gratuito.

§ 2º - A distribuição de bens, valores ou benefícios que não tenham sido

especificados no Anexo continuarão seguindo os critérios próprios previstos na

legislação específica, observado o disposto no art. 18.

CAPÍTULO II

DOS PROGRAMAS SOCIAIS

Art. 2º - Para os fins desta lei, considera-se:

I - programa social: o conjunto de ações governamentais, desenvolvidas por órgãos

ou entidades da Administração Pública Estadual, de forma isolada ou articulada ou,

ainda, em cooperação com órgãos ou entidades públicas de outro nível de governo

ou com instituições privadas, que tenha por objetivo, especialmente:

a) garantir direitos fundamentais como a educação, a saúde, o trabalho, a moradia,

o lazer, a segurança, a previdência social, a assistência aos desamparados e a

proteção à maternidade;

b) criar mecanismos de acesso à alimentação adequada, ao saneamento básico,

infraestrutura, inclusão social e econômica da população vulnerável;

c) promover medidas de geração de emprego e renda;

d) incentivar o turismo e o desporto;
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e) incentivar a difusão e a promoção cultural;

f) estimular o desenvolvimento ambiental sustentável e prover medidas de proteção

ao meio ambiente;

g) implementar medidas de proteção à infância e à juventude, especialmente com a

criação de mecanismos que visem a coibir o abandono, a prostituição, a mendicância

e outras formas de violência contra a infância e a juventude;

h) promover políticas sócio-educativas e preventivas no combate à criminalidade;

i) promover políticas de atendimento aos portadores de necessidades especiais;

j) criar mecanismos de atendimento e proteção aos direitos humanos e assistência

social;

k) criar mecanismos de estímulo e proteção à produção de alimentos e ao

agronegócio e promover a política agrária e fundiária;

l) promover o desenvolvimento socioeconômico dos municípios mineiros; e

II - ação: o conjunto de operações necessárias à execução de objetivos previstos

em programa do qual resulta um bem ou serviço.

CAPÍTULO III

DOS BENEFICIÁRIOS

Art. 3º - A escolha dos beneficiários deve considerar os objetivos dos programas

sociais instituídos pela Administração Pública Estadual, nos termos definidos no

Anexo, bem como a finalidade, a natureza do produto e as metas físicas e financeiras

das ações que o compõem.

Art. 4º - São obrigações dos beneficiários das transferências de que trata esta lei,

além de outras que podem estar definidas em legislação específica:

I - apresentar os documentos necessários à formalização da transferência, nos

termos definidos pela legislação; e

II - demonstrar o enquadramento às demais condições específicas dos programas

sociais.

Parágrafo único - Regulamento poderá estabelecer outras exigências além das

previstas neste artigo, a fim de garantir, quando for o caso, a adequada utilização de

bem ou recurso objeto de transferência.

Art. 5º - A transferência de valores para a concessão de subvenção social e auxílio
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para despesa de capital destina-se, prioritariamente, a entidades sem fins lucrativos.

Art. 6º - O órgão ou entidade responsável pelas transferências de que trata esta lei

deverá, quando a finalidade da transferência assim o exigir, verificar periodicamente

se o destinatário do bem, valor ou benefício mantém as exigências que a autorizaram.

CAPÍTULO IV

DA FORMALIZAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS

Art. 7º - A transferência gratuita de bens, valores e benefícios deverá ser

formalizada em conformidade com o exigido na legislação pertinente, cabendo ao

órgão ou entidade responsável promover o seu acompanhamento.

Art. 8º - A transferência de bens, valores ou benefícios para pessoas naturais será

precedida da aceitação, pelo beneficiário, das condições do programa social,

observada a legislação específica e regulamento.

Parágrafo único - Regulamento disporá sobre os critérios e mecanismos para a

atualização de cadastros de beneficiários e os prazos e procedimentos para

atualização de informações cadastrais relativas aos beneficiários dos programas

sociais de que trata esta lei.

Art. 9º - O regulamento próprio do programa social instituído pela Administração

Pública Estadual poderá estabelecer requisitos, critérios e condições especiais para

formalizar as transferências de que trata esta lei.

CAPÍTULO V

DO CONTROLE DO REPASSE E DA UTILIZAÇÃO DOS BENS E VALORES

TRANSFERIDOS

Art. 10 - Em caso de transferência de recursos financeiros por meio de convênio,

estes serão mantidos em conta bancária específica, indicada pelo beneficiário e,

quando for o caso, prevista no instrumento formal.

Art. 11 - O Poder Executivo promoverá ampla divulgação dos benefícios,

beneficiários, serviços, programas e projetos de caráter social, bem como dos

recursos oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua concessão.

Art. 12 - Havendo a previsão de contrapartida no instrumento de transferência, é

obrigatória a comprovação, pelo beneficiário, da existência dos recursos necessários

para o cumprimento da obrigação.
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Art. 13 - O regulamento desta lei poderá estabelecer outras exigências para

controle do repasse e da utilização dos bens e valores transferidos.

CAPÍTULO VI

DO CANCELAMENTO

Art. 14 - Sem prejuízo do disposto em leis federais e estaduais específicas, o órgão

ou entidade estadual responsável pela transferência poderá cancelá-la nas seguintes

hipóteses:

I - utilização dos bens, valores ou benefícios em desacordo com o plano de trabalho

ou documento congênere;

II - falta de apresentação da prestação de contas parcial, quando for o caso;

III - não atendimento a qualquer dos requisitos exigidos para se efetuarem as

transferências;

IV - não cumprimento das contrapartidas exigidas;

V - prática de irregularidades na utilização dos bens, valores ou benefícios

transferidos;

Parágrafo único - Os órgãos ou entidades da Administração Pública estadual

poderão instaurar processo administrativo próprio para apurar a responsabilidade dos

beneficiários que incorrerem em qualquer das ações aqui arroladas, bem como dos

agentes públicos envolvidos.

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 15 - A prestação de contas, a ser realizada nas formas e condições

disciplinadas em regulamento, poderá ocorrer durante a execução das transferências,

de forma parcial, sem prejuízo da prestação de contas final.

Art. 16 - Os programas sociais previstos no Anexo só poderão ser executados em

ano de eleição para mandato eletivo estadual e federal se estiverem em execução

orçamentária no exercício anterior ou em caso de calamidade pública ou estado de

emergência.

Art. 17 - As disposições desta lei podem ser aplicadas subsidiariamente aos

programas sociais regulados em leis estaduais específicas ou na legislação federal.

Art. 18 - Os projetos, as operações e as ações de caráter social executadas com
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recursos oriundos de transferências voluntárias estão sujeitos às regras definidas

pelo ente transferidor.

Art. 19 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO

AÇÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS SUJEITAS AOS CRITÉRIOS

UNIFORMIZADOS

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de .)

I - No programa social Política Pública de Trabalho, Emprego e Renda, cujo objetivo

é promover o desenvolvimento integrado e ampliar o acesso às ações de

atendimento, orientação, qualificação e encaminhamento para o mercado de trabalho,

visando à inclusão produtiva do trabalhador mineiro, às ações que visem à

qualificação social e profissional do trabalhador, à execução da política de primeiro

emprego, à intermediação de mão de obra, à habilitação para o seguro desemprego e

à implantação da política estadual de fomento à economia popular solidária.

a) Bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; realização de cursos de qualificação profissional do trabalhador;

materiais didáticos; materiais escolares; lanches e refeições; transporte;

hospedagem; equipamentos de proteção individual, dentre outros necessários à

realização e participação nos cursos; pagamento de inscrições para vagas de

emprego e para cursos diversos, como de treinamento e de atualização; apoio a

empreendimentos econômicos solidários, compreendendo desde a formação e

qualificação técnica até a comercialização, mediante realização de feiras de

economia popular, bem como outros bens, valores ou benefícios inerentes à

consecução dos objetivos do programa.

b) Destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoas naturais a partir de 14

anos, com prioridade para os trabalhadores de baixa escolaridade, social e

economicamente vulneráveis; e pessoas jurídicas de direito público ou privado

voltadas à realização e promoção do programa.

II - No programa social Viva Vida, cujo objetivo é reduzir a mortalidade infantil por

meio do planejamento familiar, da atenção ao pré-natal, ao parto, ao puerpério, ao

recém-nascido e à criança de até um ano de idade, as ações que visem à
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implementação e manutenção da rede Viva Vida.

a) Bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; construção, reforma de Centros Viva Vida; aquisição de

equipamentos, mobília, artefatos, ferramentas, utensílios, dentre outros, para os

Centros Viva Vida; custeio dos Centros Viva Vida implantados; complementação do

custeio das maternidades que fazem parte da Rede Estadual de Referência

Hospitalar para atendimento às gestantes de alto risco; distribuição de insumos

referentes ao planejamento familiar; produtos de higiene, roupas e utensílios de uso

pessoal da gestante, do recém-nascido e da criança de até um ano de idade;

promoção de ações relativas à contracepção e infertilidade, bem como outros bens,

valores ou benefícios inerentes à consecução dos objetivos do programa.

b) Destinatários dos bens, valores ou benefícios: mulheres, recém-nascidos,

crianças e pessoas jurídicas de direito público ou privado voltadas à realização e

promoção do programa.

III - No programa social Circuitos Culturais de Minas Gerais, cujo objetivo é dotar o

Estado de Minas Gerais de uma moderna e inovadora rede integrada de produção e

disseminação cultural e artística, a partir de cidades-polo, com a implantação de

novos espaços culturais públicos e a revitalização dos já existentes, as ações que

visem à implantação de circuitos culturais.

a) Bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; doação de “restos de obras” dos edifícios que compõem os

circuitos culturais, a exemplo de tijolos, esquadrias, ferragens, vidros, janelas, portas,

dentre outros.

b) Destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoas naturais e pessoas

jurídicas de direito público ou privado voltadas à realização e promoção do programa.

IV - No programa social O Estado para os Cidadãos, cujo objetivo é auxiliar os

municípios mineiros que necessitam de melhoria, ampliação de suas infraestruturas,

as ações que visem ao fornecimento de elementos estruturais para melhoria de vias

públicas.

a) Bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; vigas metálicas, bueiros, mata-burros, lajes pré-moldadas,



____________________________________________________________________________
858

abrigos para ônibus, dentre outros elementos estruturais e de infraestrutura; apoio

material e financeiro no atendimento a situações de emergência, calamidade ou

ambas, visando a melhorar o escoamento de bens e serviços e a movimentação de

pessoas.

b) Destinatários dos bens, valores ou benefícios: municípios mineiros e pessoas

jurídicas de direito privado voltadas aos objetivos do programa.

V - No programa social Minas Jovem Protagonista, cujo objetivo é dotar de

capacidade os jovens mineiros para que possam, após participarem do programa,

tornar-se protagonistas de suas vidas e comunidades, atuando como agentes de

desenvolvimento social, e ser preparados para os desafios do mercado de trabalho,

as ações Aliança Social Estratégica pelo Jovem e Minas pela Juventude.

a) Bens, valores ou benefícios, cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; realização de cursos de qualificação profissional, treinamento e

oficinas diversas; materiais didáticos; materiais escolares; lanches, refeições;

transporte; hospedagem; equipamentos de proteção individual; insumos, materiais

elétricos e eletrônicos, produtos alimentícios e de higiene, bem como outros

equipamentos e materiais necessários ao desenvolvimento de trabalhos e

aprendizagem nas oficinas; premiações em atividades previstas no programa, a

exemplo de computadores, DVD Players, aparelhos portáteis de reprodução de áudio

e vídeo, aparelhos de microinformática e eletroeletrônicos em geral, dentre outros que

possam despertar o interesse do público alvo.

b) Destinatários dos bens, valores ou benefícios: jovens de 15 a 29 anos e pessoas

jurídicas de direito público ou privado voltadas à execução e promoção do programa.

VI - No programa social Rede Complementar de Suporte Social e Atenção ao

Dependente Químico, cujo objetivo é promover, implantar, ampliar, articular e efetivar

a melhoria das diversas ações e serviços de atenção ao usuário de álcool e outras

drogas, desenvolvidos por órgãos governamentais e não governamentais nas

atividades de redução de demanda (prevenção, tratamento), as ações de prevenção

em movimento.

a) Bens, valores ou benefícios, cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores e de bens para prover a estrutura de entidades voltadas ao
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tratamento de dependentes químicos; premiações em atividades coletivas e

concursos voltados a sua ressocialização, a exemplo de computadores; data shows;

filmadoras; videogames; câmeras fotográficas; aparelhos portáteis de reprodução de

áudio e vídeo; aparelhos de som e eletroeletrônicos em geral, dentre outros inerentes

e condizentes com a execução do programa.

b) Destinatários dos bens, valores ou benefícios: dependentes químicos; pessoas

em situação de risco à dependência química; seus familiares; pessoas jurídicas de

direito público ou privado voltadas à execução e promoção do programa.

VII - No programa social Incentivo ao Desporto, cujo objetivo é estimular a prática

de esporte e de atividades físicas regulares voltadas para manutenção da saúde,

assim como a prática de atividades lúdicas que contribuam para a qualidade de vida

dos mineiros e para o desenvolvimento de hábitos saudáveis e de integração, as

ações de incentivo ao desporto.

a) Bens, valores ou benefícios, cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; equipamentos e materiais esportivos, a exemplo de uniformes,

bolas para todos os tipos de esporte, medalhas, redes diversas, troféus, dentre outros

necessários à prática de esportes em geral, bem como inerentes à execução do

programa.

b) Destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoas naturais praticantes de

esportes e pessoas jurídicas de direito público ou privado que desenvolvam

atividades voltadas à promoção do esporte.

VIII - No programa social Projeto Travessia: Atuação Integrada em Espaços

Definidos de Concentração da Pobreza, cujo objetivo é promover a inclusão social e

econômica das camadas mais pobres e vulneráveis da população através da

articulação de políticas públicas em localidades territoriais definidas, as ações de

implementação da usina mineira de trabalho, de gestão do programa Travessia, de

intervenções urbanas e habitacionais, de promoção do acesso ao saneamento

básico, de promoção da melhoria do sistema de saúde, de promoção da melhoria da

infraestrutura da rede estadual de educação, de promoção de ações de fomento à

geração de renda e de promoção da melhoria do sistema de assistência social.

a) Bens, valores ou benefícios, cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:
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repasse de valores; cursos de qualificação profissional para o trabalhador

desempregado, podendo haver distribuição de bolsa-auxílio para os educandos;

materiais didáticos; materiais escolares; lanches, refeições; transporte; hospedagem;

equipamentos de proteção individual, dentre outros necessários à realização e

participação nos cursos; emissão de documentos civis básicos (a exemplo de:

certidão de nascimento, certidão de casamento, certidão de óbito, carteira de

identidade, CPF, Carteira de Trabalho e Título de Eleitor) para a população

vulnerável; filtros de barro, material de construção; uniformes; repasse de recursos a

municípios para execução de obras, das quais exemplificam-se as seguintes:

infraestrutura, pavimentação, esgotamento sanitário, acesso a estradas vicinais,

ponte, passagens molhadas, urbanização, drenagem, muros de arrimo e galerias de

águas pluviais; habitações populares: construção, reconstrução e reforma;

equipamentos de uso público: centro comercial; mercado municipal; centro multíuso;

arquibancada de estádios; escolas municipais; áreas de lazer; creche; quadra

poliesportiva; cemitério; praças e campo de futebol; ampliação, implantação ou

melhoramento do sistema de abastecimento de água e sistema de esgotamento

sanitário e implantação de módulos sanitários necessários; exames laboratoriais;

aplicação do sulfato ferroso nas crianças diagnosticadas com anemia; capacitação de

agentes para combate ao tabagismo e curso de capacitação para as ações de

promoção à saúde junto aos adolescentes; repasse de recursos para reforma de

escolas estaduais; capacitação de agricultores em avicultura, leite, apicultura,

lavouras e fruticultura; capacitação de jovens rurais; famílias beneficiadas com kits de

apicultura, fruticultura e avicultura; sementes; tanque de leite; repasse de recursos

para implementação de Centros de Referência em Assistência Social - CRAS -;

dentre outros inerentes à execução do programa.

b) Destinatários dos bens, valores ou benefícios: trabalhadores desempregados e

população vulnerável dos municípios atendidos pelo Projeto Travessia e pessoas

jurídicas de direito público ou privado voltadas à execução e promoção do programa.

IX - No programa social Gestão e Disseminação da Informação Cultural, cujo

objetivo é garantir à sociedade o exercício dos direitos culturais, promovendo a

gestão dos diversos acervos da Secretaria de Estado de Cultura e dos órgãos
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vinculados, o acesso às informações produzidas e a prestação de serviços de

assessoramento técnico específico, as ações de produção editorial, que consistem na

elaboração, edição e divulgação de publicações técnicas, cadernos de diretrizes e

informativos ligados a área museológica.

a) Bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; materiais, publicações técnicas, cadernos de diretrizes e

informativos ligados a área museológica, cultural e artística; doações de kits e

acervos de livros; equipamentos diversos; mobiliário, a exemplo de estantes,

expositores, mesas, cadeiras, circuladores de ar, estações de trabalho, carrinhos para

livros, tapetes, pufes; microcomputadores, impressoras, eletroeletrônicos em geral e

equipamentos de informática; cursos de capacitação e treinamentos; materiais

didáticos; materiais escolares; lanches, refeições; transporte; hospedagem; dentre

outros inerentes à execução do programa.

b) Destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoas naturais e pessoas

jurídicas de direito público e privado voltadas à execução e promoção do programa.

X - No programa social Minas sem Fome, cujo objetivo é a redução da pobreza e

inclusão produtiva, com estímulo à produção de alimentos, agregação de valor e

geração de renda pela venda do excedente, visando a melhoria de condições de

segurança alimentar e nutricional dos agricultores familiares, as ações que visem ao

apoio à implantação de lavouras e pomares, à criação de pequenos animais, à

implantação de tanques comunitários de coleta de leite, à capacitação do público

beneficiado, à capacitação de jovens rurais, à implantação de unidades coletivas de

processamento de alimentos e ao apoio à agricultura familiar.

a) Bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores, sementes qualificadas, adubos, fertilizantes e outros insumos

diretamente relacionados à produção agrícola; cursos de capacitação, treinamento,

consultoria e assessoria, material didático e escolar; excedente da produção agrícola

desenvolvida no âmbito do programa; cessão em regime de comodato de materiais e

equipamentos agroindustriais, a exemplo de apicultura, agroindústria, artesanato,

fábricas comunitárias de ração, tanques de resfriamento de leite, redes, kits

inseminação artificial, sistemas de abastecimento de água compostos de bomba
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hidráulica, caixa-d’água e tubulação; dentre outros inerentes e condizentes com a

execução do programa.

b) Destinatários dos bens, valores ou benefícios: agricultores, pequenos produtores

rurais, associações de agricultores familiares, população interessada na implantação

de lavouras e pomares, população carente atendida por instituições sociais em todo o

Estado, a exemplo de creches, escolas, entidades filantrópicas, pessoas jurídicas de

direito público e privado voltadas aos objetivos do programa.

XI - No programa social Pro Jovem Trabalhador, cujo objetivo é contribuir para o

desenvolvimento de cada jovem como pessoa, mediante a aquisição de níveis

crescentes de autonomia, de definição dos próprios rumos, de exercício de seus

direitos e de sua liberdade, a ação que vise à qualificação profissional e inserção no

mercado de trabalho.

a) Bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores, curso de capacitação, material didático, lanche, refeição,

transporte, hospedagem.

b) Destinatários dos bens, valores ou benefícios: jovens de 15 a 29 anos em

situação de risco e pessoas jurídicas de direito público ou privado voltadas ao

desenvolvimento e execução do programa.

XII - No programa social Ações Sociais, Econômicas e Comunitárias para

Populações Carentes, cujo objetivo é o apoio ao desenvolvimento de ações de

combate à fome e a exclusão sócioeconômica nos municípios da região de

abrangência do IDENE, as ações que visem à implantação de unidades produtivas.

a) Bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores, equipamentos, instrumentos, eletrodomésticos, mobiliário,

artefatos necessários à implantação das unidades de produção, a exemplo de

amassadeiras, basculantes, armários, roupeiros, pingadeiras industriais para

biscoitos, balanças mecânicas e elétricas, baldes, bebedouros, torneiras, botijões de

gás, batedeiras elétricas, caixas de polietileno, caixas de fibra, carrinhos de mão,

centrífugas para extrair polvilho, sessadeira automática, copos, cubas, embaladora,

seladora ou datadora elétrica, extintor de incêndio, fogão industrial, transformador

elétrico industrial, caixa-d’água, forno industrial elétrico para biscoitos de alta
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precisão, moedor elétrico, exaustor industrial, fornos, freezer, geladeiras, liquidificador

industrial, talheres, xícaras, liquidificador doméstico, mesa, panelas, tachos,

prateleiras, pratos, purificador de água, ralador elétrico industrial para biscoitos em

geral, tábuas em altileno, telas para secar polvilho, prensa para massa, lavador e

descascador de mandioca, computadores, notebooks, impressoras a laser, copiadora

e scanner, máquina digital, software para monitorar e avaliar o programa, cilindro de

massas para biscoitos, masseira para biscoitos, carrinho de transporte, cursos de

capacitação, assessoria e consultoria, construções civis e elétricas, veículos,

despesas com a divulgação de projetos, aquisição de laboratório portátil, aquisição de

medidor de oxigênio dissolvido, eletroeletrônicos, mesas e cadeiras, barcos para

pesca, implantação, instalação e acompanhamento das unidades produtivas, cursos

de capacitação, veículos automotores, transporte de insumos, equipamentos e

comercialização de pescados, embarcação para tripulantes, caixas térmicas para

transporte de pescado, caixas de transporte de peixe vivo, caixas de isopor, materiais

de cultivo, tanques, redes, berçários, termômetro máxima e mínima, balsa de manejo,

balanças, puçá com malha, rolo de cabo torcido, boias, alevinos para os cultivos

(milheiro), rações, serviço gráfico, despesas com diárias, material didático,

combustível para veículos e embarcações motorizadas, realização dia de campo,

oficinas e festivais gastronômicos; dentre outros inerentes e condizentes com a

execução do programa.

b) Destinatários dos bens, valores ou benefícios: agricultores familiares; produtores

rurais e pessoas jurídicas de direito público e privado voltadas aos objetivos do

programa.

XIII - No programa social Poupança Jovem, cujo objetivo é estimular o

comportamento pró-ativo dos jovens em áreas de risco, para concluir o ensino médio,

reduzindo-se, via de consequência, os índices de criminalidade entre os jovens, todas

as ações que visem a alcançá-lo.

a) Bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

benefício em dinheiro depositado em conta bancária, limitado a R$3.000,00 por aluno,

dentre outros inerentes e condizentes com a execução do programa.

b) Destinatários dos bens, valores ou benefícios: alunos regularmente matriculados
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no ensino médio de escolas públicas estaduais situadas em municípios selecionados

pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social.

XIV - No programa social Lares Geraes, cujo objetivo é reduzir o déficit habitacional,

criando condições de acesso a moradias seguras, dignas e saudáveis para famílias

de baixa renda ou moradores de habitações precárias, assim como concessão de

financiamentos para aquisição de casa própria a servidores da área de segurança, as

ações que visem à habitação popular e segurança pública.

a) Bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

taxa de juros subsidiados e prêmio por adimplemento no pagamento das prestações

e financiamento subsidiado, constituído por desconto na prestação emitida no mês de

seu vencimento, mediante abatimento da taxa de juros entre de 3,80% (três vírgula

oito por cento) a 1,10% (um vírgula dez por cento), de acordo com a renda per capita

familiar, desde que o respectivo pagamento seja feito até a data permitida; dentre

outros inerentes e condizentes com a execução do programa.

b) Destinatários dos bens, valores ou benefícios: população com renda de até três

salários mínimos e servidores estaduais da área de segurança.

XV - No programa social Formação e Capacitação Cultural e Artística, cujo objetivo

é apoiar, incentivar e realizar ações de formação e desenvolvimento do público, bem

como de qualificação e aperfeiçoamento nas diversas áreas artísticas e culturais,

contribuindo para o fortalecimento e a profissionalização do mercado de produção

cultural e artística, as ações de educação patrimonial; promoção de ação educativa,

formação de gestores da área de cultura e qualificação e aperfeiçoamento.

a) Bens, valores ou benefícios, cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; apostilas e material didático sobre educação patrimonial, cultural

e artística; realização de oficinas diversas, conferências, fóruns, seminários,

encontros e cursos de capacitação e aprimoramento técnico, para a formação e

capacitação de agentes culturais e profissionais; materiais didáticos; materiais

escolares; lanches, refeições; transporte; hospedagem; dentre outros necessários à

realização e participação nos eventos.

b) Destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoas naturais de origem

variada, incluindo artistas, técnicos e demais trabalhadores (profissionais ou



____________________________________________________________________________
865

amadores) atuantes nos diversos segmentos da área artístico-cultural; pessoas

jurídicas de direito público ou privado voltadas para o planejamento, a gestão e a

administração de projetos convergentes aos objetos do programa.

XVI - No programa social Preservação do Patrimônio Cultural, cujo objetivo é

garantir à sociedade o exercício do direito à identidade cultural, promovendo a

preservação de bens de natureza material e imaterial e a efetiva implantação de uma

política de preservação de bens de valor histórico, artístico, cultural e arquitetônico,

as ações de apoio às manifestações da cultura imaterial.

a) Bens, valores ou benefícios, cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; doação de instrumentos musicais; cursos de aperfeiçoamento de

instrumentos e técnicas de regência, cursos de percepção musical e cursos de

manutenção e reparos de instrumentos, materiais didáticos; materiais escolares;

lanches, refeições; transporte; hospedagem; além daqueles necessários à realização

e participação nos eventos; dentre outros inerentes à execução do programa.

b) Destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoas naturais e pessoas

jurídicas de direito público e privado ligadas às manifestações da cultura popular.

XVII - No programa social Programa Produção e Difusão Cultural, cujo objetivo é

divulgar as artes, a cultura e o patrimônio do Estado por meio da produção e

veiculação de publicações e de programações culturais e artísticas, nos diversos

espaços culturais da Secretaria de Estado de Cultura e órgãos vinculados,

contribuindo para formação e capacitação de profissionais de bibliotecas públicas

municipais, as ações de promoção de ações de incentivo à leitura.

a) Bens, valores ou benefícios, cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; atividades de encontro do Sistema Estadual de Bibliotecas

Públicas; encontros com a leitura; exposições literárias; exposições de artistas

convidados e selecionados através de edital; palestras; apresentações teatrais;

oficinas; materiais didáticos; materiais escolares; lanches, refeições; transporte;

hospedagem; além daqueles necessários à realização e participação nos eventos;

dentre outros inerentes à execução do programa.

b) Destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoas naturais e pessoas

jurídicas de direito público ou privado voltadas à execução e promoção do programa.
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XVIII - No programa social Programa Fomento à Produção Cultural, cujo objetivo é

apoiar, estimular, desenvolver e consolidar projetos culturais, mediante parcerias

entre entidades de natureza pública, privada e do terceiro setor, viabilizadas por meio

de parcerias interinstitucionais, mecanismos de incentivo à cultura de âmbito

municipal, as ações de estímulo à produção cultural e de apoio a ações e projetos

culturais via Fundo Estadual de Cultura.

a) Bens, valores ou benefícios, cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; construções, reformas e restaurações de bens culturais;

realização de oficinas; digitalização, organização, modernização e criação de

arquivos públicos ou de acervos; circulação e distribuição de produtos culturais; assim

como incentivo ao fomento de novas linguagens artísticas; materiais didáticos;

materiais escolares; lanches, refeições; transporte; hospedagem; além daqueles

necessários à realização e participação nos eventos; dentre outros inerentes à

execução do programa.

b) Destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoas naturais e pessoas

jurídicas de direito público ou privado voltadas à execução e promoção do programa.

XIX - No programa social Desenvolvimento e Promoção do Turismo, cujo objetivo é

estruturar a política de descentralização do turismo em Minas Gerais, fortalecer e

qualificar as associações dos circuitos turísticos mineiros enquanto instâncias de

governança regional, em consonância com as diretrizes nacionais da regionalização

do turismo, a ação que visa à promoção e divulgação do turismo.

a) Bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; materiais e ações promocionais; viagens de familiarização nos

destinos turísticos; viagens para divulgação de pontos turísticos e centros culturais,

de lazer e entretenimento; ingressos em eventos destinados a promover o turismo;

treinamento, consultoria e assessoria para realização de eventos de promoção

turística; dentre outros inerentes à execução do programa.

b) Destinatários dos bens, valores ou benefícios: operadores de turismo, hotelaria,

restaurantes, museus, casas de shows, eventos e assemelhados, jornalistas, atores,

músicos, pessoas naturais ou jurídicas, de direito público ou privado, que contribuam

com a atividade turística em Minas Gerais, bem como população local e turistas.
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XX - No programa social Destinos Turísticos Estratégicos, cujo objetivo é estruturar

e promover os destinos turísticos estratégicos de Minas Gerais, as ações que visem à

promoção comercial do turismo em Minas Gerais no Brasil e no exterior, à

estruturação dos destinos estratégicos, à promoção do turismo de negócios e à

gestão do Espaço Minas Gerais em São Paulo.

a) Bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; materiais e ações promocionais; auxílio financeiro para

participação nas principais feiras nacionais e internacionais, auxílio financeiro para

visitas técnicas aos principais operadores de turismo; seminários de sensibilização e

capacitação dos agentes e operadores; dentre outros inerentes à execução do

programa; viagens de familiarização nos destinos turísticos; viagens de divulgação de

pontos turísticos e centros culturais, de lazer e entretenimento; ingressos em eventos

destinados a promover o turismo; treinamento, consultoria e assessoria para

realização de eventos de promoção turística; dentre outros inerentes à execução do

programa; concessão de espaços necessários à estruturação dos destinos turísticos

estratégicos em Minas Gerais.

b) Destinatários dos bens, valores ou benefícios: operadores de turismo, hotelaria,

restaurantes, museus, casas de shows, eventos e assemelhados, jornalistas, atores,

músicos, bem como a população local, pessoas naturais ou jurídicas que contribuam

com a atividade turística em Minas Gerais e turistas.

XXI - No programa social Gestão do Sistema Único de Saúde - SUS, cujo objetivo é

implementar programas de capacitação de recursos humanos para estruturar a área

de gestão em saúde, apoiar o Conselho Estadual de Saúde e atender às demandas

oriundas das sentenças judiciais, a ação que visa ao desenvolvimento de tecnologia

da informação - Canal Minas Saúde.

a) Bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; aparelhos eletroeletrônicos, de computação e de recepção de

sinais de satélite; cursos, seminários e demais eventos de capacitação, treinamento e

aperfeiçoamento dos agentes e operadores da área de gestão em saúde; materiais

didáticos; materiais escolares; lanches, refeições; transporte; hospedagem, dentre

outros necessários; dentre outros inerentes à execução do programa.
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b) Destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoas naturais e pessoas

jurídicas de direito público ou privado voltadas à promoção e execução do programa.

XXII - No programa social Farmácia de Minas, cujo objetivo é definir um modelo de

assistência farmacêutica no SUS, ampliando o acesso a medicamentos,

humanizando o atendimento, promovendo a efetividade terapêutica e o uso racional,

as ações que visem a implementar e a manter a Farmácia de Minas, a incentivar a

atenção à atividade farmacêutica e ao profissional farmacêutico, à promoção de

projetos de extensão universitária (PAEX) e à ampliação do acesso a medicamentos

básicos e de alto custo.

a) Bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; recursos financeiros para construção da Farmácia de Minas, bem

como equipamentos; mobiliário; livros; periódicos e demais bens entendidos como

necessários ou úteis para sua composição; medicamentos básicos e de alto custo;

cursos, seminários e demais eventos voltados à atividade farmacêutica; materiais

promocionais; bolsas em projetos de extensão e de pesquisa a universitários e

profissionais da área farmacêutica; remédios básicos e de alto custo.

b) Destinatários dos bens, valores ou benefícios: municípios, Consórcios

Intermunicipais de Saúde, profissionais e universitários da área farmacêutica,

população do Estado de Minas Gerais e usuários do Sistema Único de Saúde – SUS.

XXIII - No programa social Regionalização Urgência e Emergência, cujo objetivo é

adequar a oferta e a qualidade de cuidados secundários e terciários, com observância

da distribuição territorial das redes de atenção à saúde, as ações que visem ao

fortalecimento e melhoria da qualidade dos hospitais do Sistema Único de Saúde, da

rede de atenção ao idoso (Centros Mais Vida), da rede de hipertensão e diabetes

(Centros Hiperdia), bem como do sistema estadual de transporte em saúde.

a) Bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; recursos financeiros para custeio das redes de atenção à saúde e

para estruturação do sistema de transporte em saúde; equipamentos, mobiliário e

demais bens entendidos como necessários ou úteis aos centros das redes de

atenção à saúde e aos hospitais do SUS; consultoria e assessoria na implantação e

manutenção dos centros; despesas de viagens para monitoramento dos Centros e
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capacitações; cursos, seminários e demais eventos de capacitação, sensibilização e

aprimoramento dos profissionais de recursos humanos atuantes nas redes de

atenção à saúde; microônibus; ambulâncias e outros veículos necessários à

execução do programa.

b) Destinatários dos bens, valores ou benefícios: municípios, Consórcios

Intermunicipais de Saúde, Centros das redes de atenção à saúde e aos hospitais do

SUS, profissionais de RH que atuam nos Centros das redes de atenção à saúde e

hospitais do SUS, profissionais responsáveis pelo monitoramento dos Centros.

XXIV - No programa social Atendimento Hospitalar, Ambulatorial e Emergencial,

cujo objetivo é prestar serviços de assistência hospitalar, ambulatorial e emergencial

à clientela encaminhada pelo Sistema Único de Saúde - SUS, a ação que visa a

reabilitação e cuidado ao idoso.

a) Bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; cestas básicas, materiais para higiene pessoal, dentre outros

inerentes à execução do programa e que garantam a subsistência e qualidade de

vida de seus beneficiários.

b) Destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoas atingidas pela

hanseníase, residentes nos Sanatórios Santa Fé, Padre Damião, São Francisco de

Assis e Santa Izabel.

XXV - No programa social Saúde em Casa, cujo objetivo é universalizar a oferta

para a população usuária exclusiva do SUS e ampliar a qualidade dos serviços de

atenção primária à saúde, com ênfase em ações de promoção, prevenção e

assistência à saúde da família, as ações que visem à ampliação da cobertura

populacional do PSF, ao desenvolvimento de tecnologia da informação para atenção

primária à saúde, ao financiamento de reforma, construção e equipamentos das

Unidades Básicas de Saúde do PSF e ao Tele Minas Saúde.

a) Bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; incentivos à implantação ou implementação das equipes de

saúde da família, por meio de repasses mensais de recursos proporcionalmente à

quantidade de equipes e o cumprimento de metas; veículos para uso exclusivo das

equipes de saúde da família; repasse de recursos financeiros para construção,
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reforma, equipamento de Unidades Básicas de Saúde; equipamentos de

infraestrutura tecnológica, microcomputadores, impressoras, aparelhos hospitalares,

câmeras fotográficas e outros necessários ou úteis à execução do programa.

b) Destinatários dos bens, valores ou benefícios: municípios e Consórcios

Intermunicipais de Saúde.

XXVI - No programa social Vigilância em Saúde, cujo objetivo é acompanhar de

forma sistemática o processo saúde-doença, monitorando seus fatores

determinantes, tais como a qualidade dos alimentos analisados, da água utilizada nos

serviços de terapia renal substitutiva, dos produtos hemoterápicos (banco de sangue),

as ações que visem à prevenção das doenças sexualmente transmissíveis e da AIDS,

à vigilância epidemiológica e ambiental e à vigilância sanitária.

a) Bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; Equipamentos de Proteção Individual (EPI), veículos,

computadores, impressoras, material de consumo, mobiliário, dentre outros inerentes

à execução do programa.

b) Destinatários dos bens valores ou benefícios: municípios; população do Estado

beneficiada por ações preventivas, como campanhas de imunização e controle de

endemias, além das ações de estudos e análises realizadas pela vigilância, a fim de

avaliar e planejar ações de prevenção.

XXVII - No programa social Programa Melhoria do Ensino Fundamental, cujo

objetivo é elevar os níveis de aprendizagem dos alunos do ensino fundamental, as

ações que promovam a aquisição de conhecimentos, habilidades e a formação de

atitudes e valores do cidadão.

a) Bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; prêmios em dinheiro, bens, a exemplo de microcomputadores, e

viagens; mobiliário escolar, equipamentos esportivos, transporte, lanches, livros

didáticos e de literatura; recursos financeiros, dentre outros bens, valores ou

benefícios inerentes à consecução dos objetivos do programa.

b) Destinatários dos bens, valores ou benefícios: escolas, alunos e professores da

rede Pública de Ensino.

XXVIII - No programa social Programa de Desenvolvimento do Ensino Superior na
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UEMG, cujo objetivo é promover o desenvolvimento técnico, científico, artístico e

cultural, bem como fortalecer a competitividade do mercado por meio da formação no

ensino superior de qualidade, realização de pesquisas de interesse social e prestação

de serviços à comunidade, as ações que objetivam a concessão de bolsas de estudo,

a extensão universitária - Paex e o apoio a projetos de pesquisa - Papq.

a) Bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; bolsas de estudo; material escolar e de consumo; auxílio

financeiro para participação em seminários e eventos científicos; auxílio financeiro

para promoção de seminários, congressos, cursos de extensão, entre outros eventos

científicos; prêmios em dinheiro para alunos vencedores de concursos de trabalhos

científicos; materiais para projeto de pesquisa; mobiliário, livros didáticos,

computadores, eletroeletrônicos, e equipamentos de laboratório; auxílio financeiro

para realização de viagens com propósitos acadêmicos, dentre outros bens, valores

ou benefícios inerentes à consecução dos objetivos do programa.

b) Destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoas interessadas em

ingressar e concluir o ensino superior; professores, alunos e fundações associadas à

UEMG.

XXIX - No programa social Programa de Atendimento Psicopedagógico, cujo

objetivo é contribuir para a formação cultural e cidadã de crianças, jovens, adultos e

terceira idade por meio das atividades desenvolvidas nas oficinas pedagógicas Caio

Martins e oferecer tratamento psicopedagógico a crianças e adolescentes na clínica

de psicologia, as ações que objetivam o atendimento psicopedagógico na clínica de

psicologia, bem como o atendimento nas oficinas pedagógicas.

a) Bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; realização de oficinas diárias de reforço escolar, artes, dança,

ginástica, xadrez, entre outras atividades recreativas; prestação de serviços de

utilidade pública em biblioteca comunitária e em telecentro de inclusão digital;

recursos financeiros; mobiliário; computadores; eletroeletrônicos; livros didáticos e de

literatura; equipamentos e materiais esportivos, instrumentos musicais e merenda;

cessão de uso de veículos; auxílio financeiro para a participação e promoção de

eventos de dança, de esportes e artes; atendimento clínico nas áreas de psiquiatria,
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psicologia, fonoaudiologia, terapia e aconselhamento em grupo; dentre outros bens,

valores ou benefícios inerentes à consecução dos objetivos do programa.

b) Destinatários dos bens, valores ou benefícios: crianças, adolescentes, jovens,

adultos, e terceira idade atendidos na clínica de psicologia Edouard Clapared e nas

oficinas pedagógicas Caio Martins, entidades públicas e privadas cujas finalidades

institucionais estejam relacionadas ao programa.

XXX - No programa social Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal, cujo

objetivo é promover o desenvolvimento socioeconômico dos municípios mineiros,

apoiando-os na implementação de obras de infraestrutura urbana, rural, saneamento,

serviços e na aquisição de equipamentos básicos proporcionando melhoria da

qualidade de vida da população, as ações que objetivam o desenvolvimento dos

municípios do Estado.

a) Bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; veículos, equipamentos, ferramentas, materiais de construção e

pessoal especializado; dentre outros bens, valores ou benefícios inerentes à

consecução dos objetivos do programa.

b) Destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoas naturais; municípios e

entidades públicas ou privadas que tenham projetos de obras municipais com alcance

social.

XXXI - No programa social Programa Cidadão Nota Dez - Por Um Brasil

Alfabetizado, cujo objetivo é alfabetização de jovens e adultos promovendo a inclusão

social, incentivando a participação coletiva na construção da cidadania, além da

geração de trabalho e renda, as ações que objetivam a alfabetização de jovens e

adultos analfabetos do norte de Minas, Jequitinhonha, Vale do Mucuri e Vale do Rio

Doce.

a) Bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; mobiliário escolar, material escolar, uniformes, óculos de grau,

aparelhos auditivos, merenda, jogos, materiais esportivos, bolsas de estudo,

transporte, livros didáticos e de literatura, computadores, eletroeletrônicos,

eletrodoméstico; veículos; atendimento médico e psicopedagógico; dentre outros

bens, valores ou benefícios inerentes à consecução dos objetivos do programa.
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b) Destinatários dos bens, valores ou benefícios: jovens com idade acima de 15

anos e adultos analfabetos dentro da área de abrangência do IDENE, escolas locais,

entidades públicas ou privadas cujas finalidades institucionais estejam relacionadas

ao programa.

XXXII - No programa social Programa Conservação do Cerrado e Recuperação da

Mata Atlântica, cujo objetivo é promover a conservação do Cerrado e a recuperação

da Mata Atlântica em Minas Gerais, as ações que objetivam a ampliação das áreas

de vegetação nativa e recuperação de áreas degradadas, bem como a incorporação

dos instrumentos de pagamento de serviços ambientais - bolsa verde.

a) Bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; materiais para produção, plantio de mudas (mourões, arame,

insumos agrícolas, defensivos agrícolas); treinamento de pessoal; bolsas por serviços

ambientais para conservação; promoção de assistência técnica florestal e de

arborização municipal; dentre outros bens, valores ou benefícios inerentes à

consecução dos objetivos do programa.

b) Destinatários dos bens, valores ou benefícios: proprietários e posseiros rurais,

proprietários de áreas urbanas que se enquadram nos parâmetros definidos nos

incisos I e II do art.1º, da Lei nº 17.727, de 13 de agosto de 2008, entidades públicas

ou privadas cujas finalidades institucionais estejam relacionadas ao programa.

XXXIII - No programa social Minas Mais Seguro, cujo objetivo é garantir ao produtor

segurado cobertura das perdas das culturas, ocasionadas por fenômenos naturais

adversos, proporcionando aos produtores e suas famílias maior estabilidade

financeira e garantir renda mínima para os agricultores familiares do norte de Minas,

as ações de garantia de renda mínima e subvenção do seguro rural.

a) Bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores e bens para garantia de renda mínima e subvenção ao prêmio do

seguro rural.

b) Destinatários dos bens, valores ou benefícios: produtores rurais, pessoas

naturais ou jurídicas de direito público ou privado voltadas à promoção e execução do

programa.

XXXIV - No programa social Extensão Rural para Resultados, cujo objetivo é
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promover de forma participativa melhorias no acesso e na qualidade dos serviços de

assistência técnica e extensão rural prestados aos agricultores rurais com a utilização

de técnicas, métodos e processos inovadores que estimulem e garantam o

desenvolvimento do agronegócio mineiro, as ações de assistência técnica e extensão

rural.

a) Bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; construção e cessão de uso ou em regime de comodato de

imóveis para o desenvolvimento de atividades de extensão rural, a exemplo do

Centro de Comercialização para agricultura familiar, Centro de qualidade do queijo

para agricultura familiar e Centro de Capacitação da agricultura familiar; curso de

capacitação profissional, lanches, refeições, transportes e despesas a ele inerentes,

além de materiais didáticos e insumos para o desenvolvimento da atividade rural, a

exemplo de ferramentas, equipamentos, veículos, aquisição e cessão em regime de

comodato de sistemas de abastecimento de água, composto de: bombas hidráulicas,

caixa d'água e tubulação, dentre outros inerentes à execução do programa.

b) Destinatários dos bens, valores ou benefícios: agricultores rurais, pecuaristas,

suas entidades representativas, pessoas jurídicas de direito público ou privado

voltadas aos objetivos do programa.

XXXV - No programa social Eficiência Tributária e Simplificação, cujo objetivo é

melhorar a qualidade da arrecadação, promovendo uma política tributária eqüitativa e

assegurando os recursos necessários ao equilíbrio fiscal, além de aumentar o nível

de satisfação do usuário, por meio da simplificação das relações entre a Secretaria de

Estado de Fazenda e a sociedade, as ações de educação fiscal, que é um

pressuposto para a cidadania.

a) Bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

materiais promocionais como adesivo plástico para veículos, boné, “boton”, caneta,

camisa, chaveiro, estojo transparente, lápis, lixeirinha para carro, marcador de livro,

“mouse pad”, porta documento, porta lápis, régua e “squeeze”, materiais didáticos,

eletrodomésticos e demais insumos dentre outros inerentes à execução do programa;

b) Destinatários dos bens, valores ou benefícios: cidadãos e contribuintes.

XXXVI - No programa social RMBH, cujo objetivo é a promoção da gestão integrada
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da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), tornando-a mais competitiva e

elevando a qualidade de vida dos cidadãos metropolitanos, as ações de estruturação

do sistema de informações metropolitano.

a) Bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

certificação e premiação dos municípios incluídos no Selo de Qualidade em Gestão

Metropolitana; kits para premiação de certificação de práticas metropolitanas de

sucesso, elaboração e distribuição do material didático aos alunos do curso,

regulação do solo, dentre outros inerentes à execução do programa.

b) Destinatários dos bens, valores ou benefícios: população e municípios da região

metropolitana de Belo Horizonte.

XXXVII - No programa social Leite pela Vida, cujo objetivo é promover o

fortalecimento da cadeia produtiva, por meio da geração de renda e da garantia de

preço do produto, diminuindo a vulnerabilidade social com o combate à fome e à

desnutrição, as ações de aquisição de leite pasteurizado.

a) Bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

leite, repasse de valores, curso de capacitação profissional, diárias, lanches,

refeições, transportes e despesas a ele inerentes, além de materiais didáticos e

insumos para o desenvolvimento da produção, a exemplo de fornecimento de

sementes, dentre outros inerentes à execução do programa.

b) Destinatários dos bens, valores ou benefícios: população em geral, produtores

rurais, pecuaristas e entidades públicas ou privadas cujas finalidades estejam

relacionadas ao programa.

XXXVIII - No programa social Desenvolvimento da Reforma Agrária, cujo objetivo é

promover a inclusão social e econômica, por meio da política agrária e fundiária,

garantindo o acesso e a fixação das famílias à terra, as ações de desenvolvimento

sustentável, segurança alimentar, pacificação no campo e acesso a crédito e renda, e

gestão integrada de articulação e planejamento operacional.

a) Bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; curso de capacitação profissional, diárias, lanches, refeições;

materiais didáticos, transportes e despesas a ele inerentes, além de materiais

didáticos e insumos para o desenvolvimento da atividade rural, a exemplo de
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carrinhos de mão, depenadeiras, tachos de cozimento, seladora a pedal, dentre

outros inerentes à execução do programa.

b) Destinatários dos bens, valores ou benefícios: população residente em área de

terras devolutas rurais e urbanas do Estado e entidades públicas ou privadas cujas

finalidades estejam relacionadas ao programa.

XXXIX - Nos programas sociais desenvolvidos pela Companhia de Saneamento de

Minas Gerais - COPASA-MG, com orçamento próprio da Unidade Orçamentária,

todas as ações arroladas pela empresa pública.

a) Bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

concessão de ligações de esgoto gratuitamente pela COPASA-MG; concessão de

descontos às entidades filantrópicas; tarifa social; implantação de programa de

descontos progressivos destinados aos municípios adimplentes, implantação do

“Solidariedágua”, arrecadação de contribuições voluntárias de clientes da COPASA-

MG diretamente nas contas de água e esgoto, destinando o valor recebido ao

pagamento dos serviços prestados às entidades filantrópicas; o programa Vale-Água,

que consiste na concessão de descontos na conta de água do cliente da COPASA-

MG, mediante a entrega de materiais recicláveis como: garrafas pet e latinhas de

alumínio, incentivos para a adesão às redes de água, de esgoto da COPASA-MG,

dentre outros inerentes à execução dos programas.

b) Destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoas naturais e pessoas

jurídicas de direito público ou privado em geral.”

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 420/2009*

Belo Horizonte, 13 de outubro de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Apraz-me encaminhar a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

egrégia Assembleia Legislativa, projeto de lei que dá denominações aos prédios

públicos e ao auditório da Cidade Administrativa Presidente Tancredo de Almeida

Neves, localizada no Município de Belo Horizonte, e altera a Lei nº 13.408, de 21 de
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dezembro de 1999.

A iniciativa perpetua as memórias do mártir da Inconfidência Mineira - Tiradentes - e

do Presidente Juscelino Kubitschek, cujos nomes passam a denominar,

respectivamente, o prédio destinado à sede do Governo e o Auditório, na Cidade

Administrativa Presidente Tancredo de Almeida Neves.

Pela proposta, os prédios localizados na porção nordeste na Cidade Administrativa

serão denominados Minas - o Prédio I, localizado a 200 metros da Rodovia MG-10, e

Gerais - o Prédio II, localizado a 300 metros da mesma rodovia.

O projeto ainda altera o art. 2º da Lei nº 13.408, de 21 de dezembro de 1999,

tornando expressa a possibilidade da escolha de evento de valor histórico, efeméride,

acidente geográfico ou outros valores que digam respeito às tradições históricas e

culturais do Estado, além de pessoa falecida, para a denominação de

estabelecimento, instituição e próprio público do Estado.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter aos seus

nobres pares o projeto de lei anexo.

Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 3.877/2009

Dá denominações aos prédios públicos e ao auditório da Cidade Administrativa

Presidente Tancredo de Almeida Neves, localizada no Município de Belo Horizonte, e

altera a Lei nº 13.408, de 21 de dezembro de 1999.

Art. 1º - Fica denominado Palácio Tiradentes o prédio destinado à sede do Governo

na Cidade Administrativa Presidente Tancredo de Almeida Neves, localizada no

Município de Belo Horizonte.

Art. 2º - Fica denominado Auditório Presidente Juscelino Kubitschek o prédio

destinado ao auditório na Cidade Administrativa Presidente Tancredo de Almeida

Neves, localizada no Município de Belo Horizonte.

Art. 3º - Os prédios localizados na porção nordeste na Cidade Administrativa

Presidente Tancredo de Almeida Neves, localizada no Município de Belo Horizonte,

ficam denominados:

I - Minas, o Prédio I, localizado a 200 metros da Rodovia MG-10; e

II - Gerais, o Prédio II, localizado a 300 metros da Rodovia MG-10.
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Art. 4º - O “caput” do art. 2º da Lei nº 13.408, de 21 de dezembro de 1999, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º - A escolha da denominação de que trata esta lei recairá em nome de

pessoa falecida que se tenha destacado por notórias qualidades e relevantes serviços

prestados à coletividade, evento de valor histórico, efeméride, acidente geográfico ou

outros valores que digam respeito às tradições históricas e culturais do Estado.”.

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

- 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.

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS

Do Sr. Rafael Guerra, Deputado Federal, comunicando que a Câmara dos

Deputados recebeu mensagem do Presidente da República relativa a autorização

para que esta Assembleia execute serviços de radiodifusão de sons e imagens.

Da Sra. Maria Teresa Saenz Surita Jucá, Secretária Nacional de Programas

Urbanos, prestando informações relativas ao Requerimento n° 4.201/2009, da

Comissão de Direitos Humanos.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra aos

oradores inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI Nº 3.878/2009

Dispõe sobre a obrigatoriedade de as companhias telefônicas fornecerem

informações às instituições policiais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As companhias telefônicas que operam no Estado ficam obrigadas a

informar às instituições policiais, imediatamente após a solicitação, a localização mais

próxima possível de celular ou aparelho fixo utilizado para comunicar sequestro ou de

propriedade da vítima.
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Art. 2o - O disposto no artigo anterior só terá validade quando o crime de sequestro

for concretizado e reconhecido oficialmente pelas autoridades da área de segurança

pública.

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

Sala das Reuniões, 14 de outubro de 2009.

Duarte Bechir

Justificação: O objetivo da apresentação deste projeto de lei é usar a tecnologia que

as companhias telefônicas detêm a serviço da segurança pública do Estado,

auxiliando o trabalho de nossas instituições policiais e buscando esclarecer os

sequestros evitando que haja morte ou tortura de vítimas.

Em nosso país, o hediondo crime de sequestro ainda apresenta alto índice de

ocorrência. A despeito do número significativo de casos esclarecidos e de vidas

salvas por nossos policiais, também não é desprezível a ocorrência de sequestros

que terminam com as vítimas barbaramente torturadas, física e mentalmente, e até

mesmo com morte de inocentes mantidos em cativeiros.

Não são incomuns, infelizmente, sequestros que perduram por semanas e até

meses. A localização do cativeiro é a maior dificuldade encontrada por nossas

Polícias, e uma das razões desta dificuldade é que a legislação vigente não permite

aos policiais o acesso imediato, logo após o crime de sequestro ser realizado, a

dados das companhias telefônicas que indiquem a localização exata ou pelo menos

próxima do celular ou aparelho fixo utilizado para comunicar o crime e exigir o

resgate. Essa informação pode ser obtida até mesmo pelos sinais emitidos por celular

que a vítima eventualmente esteja portando.

Hoje, esta informação não pode ser obtida de imediato, assim que solicitada pela

autoridade policial, em decorrência de uma legislação que exige autorização judicial

prévia. Assim, espero contar com o apoio de meus nobres pares para a aprovação

desta proposição.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Délio

Malheiros. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 900/2007, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.879/2009
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Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Nova União e

Adjacências - ACBNUA -, com sede no Município de Guanhães.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro

Nova União e Adjacências - ACBNUA -, com sede no Município de Guanhães.

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

Sala das Reuniões, 14 de outubro de 2009.

Eros Biondini

Justificação: A Associação Comunitária do Bairro Nova União e Adjacências -

ACBNUA -, com sede no Município de Guanhães, entidade sem fins lucrativos, tem

como prioridade a prestação de assistência social, com a finalidade de melhorar a

qualidade de vida dos moradores dessa localidade.

Para a consecução de seu objetivo, a entidade desenvolve ações voltadas para o

cultivo da harmonia e cordialidade entre seus associados; a promoção de atividades

culturais, sociais, desportivas, recreativas, educativas e de saúde; a defesa e

preservação do meio ambiente; a busca do desenvolvimento sustentável; a

divulgação de valores universais ligados à humanização das relações e à valorização

da vida.

Diante da importância das ações realizadas pela ACBNUA, 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.

REQUERIMENTO

Nº 4.802/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com o Presidente da República, o Ministro dos

Esportes e o Presidente do Comitê Olímpico Brasileiro - COB - pela eleição do

Município do Rio de Janeiro como sede dos Jogos Olímpicos de 2016. (- À Comissão

de Educação.)

Questões de Ordem

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, muito obrigado por conceder a
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palavra pela ordem. É somente também para levantar uma questão quanto à leitura

da ata realizada neste momento. O Deputado que questionou a leitura da ata fez

considerações quanto aos três sabatinados que hoje foram aprovados aqui no

Plenário quanto a suas indicações. O que postula o ilustre Deputado é uma inovação

no Regimento Interno. O sabatinado não precisa comprometer-se a nada,

absolutamente nada. Não precisa assinar documento para ninguém, nem para

Deputado. O seu nome já foi aprovado por uma comissão especial, já foi homologado

e aprovado pelo Plenário da Casa. Senão estaríamos fazendo papel de bobos. Os

três já foram duramente sabatinados, até pelo ilustre Deputado que me antecedeu, já

responderam a todos os questionamentos. Somente para fazer uma questão de

ordem, principalmente pelo que foi dito sobre a caixa-preta da Copasa, e

particularmente quanto à vida dos três - Dr. Octávio Elísio, Deputado Federal,

Secretário Adjunto, Sr. Maurício Fortini e Sr. Teodoro Lamounier, que, durante tanto

tempo, foi Presidente da Cohab. Faço essa sustentação para que, amanhã ou depois,

reflitamos sobre essa questão de o sabatinado que tenha seu nome a ser

homologado precise assinar uma declaração de comprometimento.

Comprometimento com quem? Ele já foi indicado pelo Governador, a comissão já

aprovou seu nome. Hoje referendo seu nome para, com certeza, ocupar a função

para a qual o elegemos, escolhemos. Ele foi escolhido pelo Governador. Somente

para questionar, chamar a atenção. Não podemos nos calar perante o absurdo de

uma inovação regimental que se está querendo impor nesta Casa. Ora, o cidadão é

sabatinado e agora tem que assinar uma declaração de compromisso que o obrigará

a ser correto, honesto, trabalhador, que o obrigará a cumprir os deveres. Não

podemos permitir que isso aconteça neste Plenário. Isso fere a inteligência de cada

um dos parlamentares. É bom que se chame à ordem nas exposições, principalmente

com respeito às pessoas indicadas pelo Governador, que são sabatinadas pela

comissão. Regimentalmente eles foram aprovados com todos os trâmites e prazos

legais, sem nenhuma rejeição. Digo isso para que não paire nenhuma dúvida quanto

à idoneidade dos sabatinados, que, com certeza, ocuparão os cargos de diretoria.

Muito obrigado.

O Deputado Célio Moreira - Obrigado, Presidente. Também gostaria de fazer
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referência ao Sr. Octávio Elísio, homem que revolucionou a educação em Minas

Gerais. Ele foi Secretário de Tancredo Neves e do Governador Aécio Neves e foi

sabatinado por esta Casa. Seu nome foi aprovado, levado à comissão e ao Plenário e

votado. Isso mostra a responsabilidade do nosso Governador Aécio Neves, que

escolhe homens públicos de conduta ilibada. Também não paira dúvida sobre a

competência e administração dos Sr. Teodoro Lamounier e Maurício Fortini. Com

toda certeza, eles foram muito bem indicados. Sr. Presidente, verifico que não há

quórum. Gostaria que o senhor encerrasse, de plano, a nossa 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 a ordinária de amanhã, dia 15, às 14 horas, com a seguinte ordem

do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a

reunião.

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 17/9/2009

Às 9h33min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tenente Lúcio,

Eros Biondini e Fábio Avelar, membros da supracitada Comissão. Está presente,

também, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Tenente Lúcio, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

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

compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer de

Redação Final do Projeto de Lei nº 3485/2009. 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
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requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Fábio Avelar e Vanderlei

Jangrossi (15) em que solicitam seja encaminhado ao Presidente da Federaminas

pedido de providências para que seja estudada a possibilidade de formar parceria

com o Município de Passa-Quatro visando à reforma da sede atual da Associação

Comercial, Industrial e Agrícola desse Município; seja encaminhado ao Presidente do

Conselho Estadual do Patrimônio Cultural - Conep - pedido de informações quanto ao

andamento do tombamento do túnel da Mantiqueira, localizado no Município de

Passa-Quatro, integrante dos Circuitos Terras Altas da Mantiqueira e Estrada Real;

seja encaminhado ao Gerente Regional do Patrimônio da União, Sr. Rogério Aranha,

pedido de informações quanto à real situação dos imóveis pertencentes à ex-Rede

Ferroviária Federal, hoje propriedade da União, localizados no Município de Passa-

Quatro; seja encaminhado à Secretária de Turismo pedido de providências para

incluir, no calendário oficial de eventos turísticos de Minas Gerais, a visitação ao

Museu Brasil Nota 10, que reproduz a história do Brasil em miniaturas; seja

encaminhado ao Presidente da Câmara Municipal de Passa-Quatro, Vereador Carlos

Edil Freitas Fortes, pedido de providências para que seja realizada reunião de

audiência pública, com a participação de toda a comunidade, visando à elaboração

de metas para o orçamento participativo em todas as áreas de desenvolvimento do

Município; seja encaminhado à Secretária de Cultura e ao Presidente do Iepha pedido

de informações quanto ao tombamento de imóveis, quanto à liberação de recursos de

ICMS do patrimônio histórico em favor dos Municípios de Passa-Quatro e Itanhandu e

quanto à possibilidade de realização de audiência para orientação dos referidos

programas; seja encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para

que sejam autorizadas melhorias, dentro do Programa Proaero, do Aeroporto de São

Lourenço, tendo em vista sua importância para os turistas de outros Estados que

visitam o Circuito das Águas e os Circuitos Turísticos Estrada Real e Terras Altas da

Mantiqueira, bem como para os turistas que visitarão a região por ocasião da Copa

do Mundo de 2014; seja encaminhado ao Diretor-Geral do Instituto Estrada Real

pedido de providências para analisar a viabilidade de realização de repasses para a

área de saúde do Município de Passa-Quatro, direcionada à Santa Casa, levando-se

em conta que esse Município faz parte do Circuito Estrada Real; seja encaminhado
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aos Diretores do Sebrae e do Senac em Minas Gerais pedido de providências para a

capacitação de pessoas do Município de Passa-Quatro na área de hotelaria e

turismo, bem como pedido de informações sobre a possibilidade de celebração de

convênios com esse Município; seja encaminhado ao Presidente do BDMG, Sr. Paulo

Paiva, pedido de providências para que seja concedida especial atenção aos

Municípios de Passa-Quatro e Itanhandu, tendo em vista que ambos integram os

Circuitos Turísticos Terras Altas da Mantiqueira e Estrada Real; seja encaminhado ao

Secretário de Desenvolvimento Social pedido de providências para incluir o Município

de Passa- Quatro em programas sociais, notadamente da terceira idade, em virtude

de questionamento da Vereadora Flávia Pessoa de Oliveira; seja encaminhado ao

Prefeito do Município de Passa-Quatro, Sr. Acácio Mendes de Andrade, pedido de

providências para a realização de melhorias nas estradas vicinais do Município, com

vistas a garantir o escoamento de produtos e a acessibilidade aos moradores da zona

rural; seja encaminhado ao Ministro dos Esportes e ao Secretário de Esportes e da

Juventude pedido de providências para que os Municípios de Passa-Quatro e

Itanhandu façam parte do rol das cidades mineiras que recepcionarão turistas durante

a Copa do Mundo de 2014, levando-se em consideração a infraestrutura existente e a

localização dos referidos Municípios, no pontal Sul do Estado; seja encaminhado ao

Superintendente do DNIT em Belo Horizonte e ao Diretor-Geral do DER-MG pedido

de providências para a construção de acostamento nas Rodovias MG-158 e BR-354,

tendo em vista o elevado número de veículos que nelas transitam e atendendo à

demanda da população apresentada em reunião de audiência pública realizada no

Município de Passa-Quatro; seja encaminhado à Secretária de Turismo pedido de

providências para a liberação de verbas para a reforma do Parque de Exposições do

Município de Passa-Quatro; Tenente Lúcio, Fábio Avelar e Eros Biondini em que

solicitam seja feita manifestação de aplauso ao Governador do Estado, ao Vice-

Governador, à Secretária de Turismo e ao Presidente do Convention Bureau de

Minas Gerais, Roberto Noronha Filho, pela inauguração da Casa de Minas, em São

Paulo; e Eros Biondini em que solicita seja encaminhado pedido de apoio ao

Governador de Minas Gerais e à Secretária de Turismo para a execução dos projetos

turísticos da região metropolitana: BH espera por você e Eu amo BH radicalmente,
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realizados pelo Convention Bureau. 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 outubro de 2009.

Tenente Lúcio, Presidente - Fábio Avelar - Eros Biondini.

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 29/9/2009

Às 10h9min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar,

Sávio Souza Cruz, Almir Paraca e Gil Pereira, membros da supracitada Comissão.

Está presente, também, o Deputado Arlen Santiago. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Fábio Avelar, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Almir Paraca, dispensa a leitura da ata da

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater a

temática ambiental relacionada à atividade agrossilvipastoril. A Presidência

interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir o Sr. Luiz Carlos Cardoso Vale, Diretor de

Desenvolvimento e Conservação Florestal, representando o Sr. José Carlos

Carvalho, Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,

que é convidado a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao

Deputado Gil Pereira, 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 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 Fábio Avelar e Antônio Júlio (4) em que

solicitam seja encaminhado ao Presidente do Conselho Estadual de Política

Ambiental - Copam - pedido de providências para que se incorporem ao processo de

revalidação da licença de operação da Usina Hidrelétrica Funil medidas que visem à

adequação e eficiência do sistema de transposição de peixes e, se necessário, à
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implantação de alternativas ao sistema de elevatória utilizado na usina; seja

encaminhado ao Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável pedido de providências para que determine a realização de vistoria no

sistema de transposição de peixes da Usina Hidrelétrica Funil, a fim de verificarem-se

seu funcionamento e a presenvação de espécies da ictiofauna; seja encaminhado ao

Diretor-Geral do IEF pedido de providências para que se empenhe na implantação do

zoneamento da pesca em todas as bacias hidrográficas do Estado, conforme

determina a Lei nº 14.181, de 2002, que dispõe sobre a política de proteção à fauna

aquática e de desenvolvimento da pesca e da aquicultura do Estado; seja

encaminhado ao Diretor-Geral do IEF pedido de providências para que seja criada

uma força-tarefa destinada a fiscalizar e coibir a pesca predatória praticada na Usina

Hidrelétrica Funil; Sávio Souza Cruz (2) em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedido de

providências para que, a fim de atender ao disposto no art. 15 da Lei nº 11.726, de

1994, exija-se aprofundamento na avaliação dos impactos culturais nos estudos de

impacto ambiental e nos relatórios de impacto ambiental que instruem os

licenciamentos ambientais nas áreas de interesse arqueológico, espeleológico e

paleonteológico; seja encaminhado ao Presidente do Copam pedido de providências

a fim de que se constitua um grupo de trabalho para estudar e propor alternativas

destinadas a incluir no processo de licenciamento ambiental aspectos relacionados à

proteção cultural dos bens espeleológicos. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de outubro de 2009.

Fábio Avelar, Presidente - Gil Pereira.

ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 29/9/2009

Às 15h28min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Vanderlei

Jangrossi, Carlos Gomes e Chico Uejo, membros da supracitada Comissão. Havendo
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número regimental, o Presidente, Deputado Vanderlei Jangrossi, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Chico Uejo,

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

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

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a debater a situação do

seguro e do crédito rural no Estado. A seguir, comunica o recebimento da seguinte

correspondência: ofício do Sr. Valdir Gomes dos Santos, Presidente da Câmara

Municipal de Capelinha, em que solicita seja realizada reunião conjunta desta

Comissão com a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, com a

finalidade de, em audiência pública, debater questões relacionadas ao meio ambiente

no referido Município. O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições,

das quais designou como relatores os Deputados citados a seguir: Projetos de Lei nºs

888/2007 e 3.687/2009, em turno único (Deputado Chico Uejo); e 3.676/2009, em

turno único (Deputado Carlos Gomes). A Presidência interrompe a 1ª Parte da

reunião para ouvir os Srs. João Ricardo Albanez, Superintendente de Política e

Economia Agrícola, e João Marcos Caixeta Franco, Coordenador do programa Minas

Mais Seguro e técnico da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento, representando o Secretário, Sr. Gilman Viana Rodrigues; Aline de

Freitas Veloso, Analista de Agronegócios da Faemg, representando o Presidente, Sr.

Roberto Simões; e Carlos Geovane Rodrigues Queiroz, Gerente de Mercados e

Agronegócio do Banco do Brasil no Estado, representando o Superintendente, Sr.

Tércio Lúcio Tavares, que são convidados a tomar assento à mesa. Registra-se,

neste momento, a presença do Deputado Antônio Carlos Arantes. O Presidente e os

Deputados Chico Uejo e Carlos Gomes, autores do requerimento que deu origem ao

debate, tecem suas considerações iniciais. Logo após, a Presidência passa a palavra

aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se

ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência retoma os

trabalhos ordinários da reunião e passa à 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 3.648/2009 (relator: Deputado Chico Uejo). Passa-se à 3ª Fase da



____________________________________________________________________________
888

2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

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

requerimentos dos Deputados Vanderlei Jangrossi em que solicita seja realizada

reunião conjunta com a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,

em Capelinha, com a finalidade de instruir os trabalhadores e comerciantes de pedra,

cascalho, areia e derivados do referido Município a respeito do cumprimento de

legislação ambiental específica; Carlin Moura em que solicita seja realizada reunião

conjunta com a Comissão de Participação Popular destinada a debater, em audiência

pública, o processo de desapropriação de terras da empresa Itapeva Florestal Ltda.

em favor das famílias acampadas no local; e Ana Maria Resende em que solicita seja

realizada audiência pública, no Município de Montes Claros, para debater o Decreto

Federal nº 6.660, de 2008, que regulamentou a Lei nº 11.428, de 2006, e enquadrou

a mata seca do Norte de Minas como integrante do bioma mata atlântica. Cumprida a

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

parlamentares e dos demais participantes, convoca os membros da Comissão para a

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

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2009.

Vanderlei Jangrossi, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Carlos Gomes - Chico

Uejo.

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 30/9/2009

Às 9h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fahim Sawan,

Ruy Muniz, Domingos Sávio (substituindo o Deputado Carlos Mosconi, por indicação

da Liderança do BSD) e Doutor Ronaldo (substituindo o Deputado Carlos Pimenta,

por indicação da Liderança do PDT), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Deputado Fahim Sawan, no exercício da Presidência, 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 debater as seguintes normas: Resolução nº 1.649/2002, do

CFM; Resolução nº 77/2007, do CFO, e Resoluções Normativas nºs 25 e 40/2003, da
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ANS; e a discutir e votar proposições da Comissão. A Presidência interrompe a 1ª

Parte da reunião para ouvir os Srs. João Batista Gomes Soares, Presidente do

Conselho Regional de Medicina; Arnaldo de Almeida Garrocho, Presidente do

Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais; Sérgio Eustáquio Ribeiro

Martins, Presidente da Associação Brasileira de Autoprograma de Saúde - Abraps -;

Francis Vanine de Andrade Reis, advogado da Abraps; a Sra. e Maria Laura Santos,

Coordenadora Interina do Procon Municipal de Belo Horizonte, que são convidados a

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

Sávio, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações

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

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

notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos parlamentares, dos convidados e 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, 7 de outubro de 2009.

Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta - Doutor Rinaldo - Ruy Muniz.

ATA DA 29ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

1º/10/2009

Às 15h8min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Durval Ângelo,

membro da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da

reunião anterior, dá-a por aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a

reunião se destina a discutir, em audiência pública, os efeitos da tortura no passado e

no presente e a promover o lançamento dos livros “Clínica e Política 2” e “20 anos da

Medalha Chico Mendes de Resistência”, e do DVD “Memória para Uso Diário”,

idealizados pelo grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro, e comunica o

recebimento da seguinte correspondência: ofício da Sra. Ionice de Paula Ribeiro,

Secretária Processual do Conselho Nacional de Justiça, encaminhando a Carta de

Intimação nº 3588, que trata do processo de revisão disciplinar instaurado pela
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Corregedoria Nacional de Justiça em face do magistrado Edilson Rumbelsperger

Rodrigues, com vistas a apurar representação desta Comissão, a qual noticia que o

requerido, em sentença judicial de sua lavra, teria utilizado termos que revelariam

preconceito e discriminação de gênero. A seguir, dá ciência da 4ª Mostra Cinema e

Direitos Humanos na América do Sul, que será realizada pela Secretaria Especial dos

Direitos Humanos nos dias 5/10 a 10/11/2009. A Presidência interrompe a 1ª Parte da

reunião para ouvir os Srs. Alberto Carlos Dias Duarte, Presidente do Comitê Brasileiro

pela Anistia em Minas Gerais; Virgílio de Mattos, Coordenador do Grupo de Amigos e

Familiares de Pessoas em Privação de Liberdade; Alisson Fábio Costa da Silva,

membro do Instituto Helena Greco de Cidadania e Direitos Humanos; Paulo Alkmin,

Ouvidor de Polícia do Estado; Vicente Gonçalves, representante da Associação dos

Perseguidos Políticos do Brasil; Moisés Augusto Gonçalves, professor da PUC Minas;

Armando Dias Duarte; Alysson Geraldo da Rocha; Deivinson Luiz Vieira, pesquisador;

Victor Marcos Oliveira de Assis, do Escritório de Direitos Humanos da Sedese; e as

Sras. Cecília Maria Bolças Coimbra, do grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro;

Heloísa Greco, Coordenadora do Instituto Helena Greco de Direitos Humanos e

Cidadania; Maressa Miranda, Diretora do Escritório de Direitos Humanos da Sedese;

Maria do Rosário Amaral, do grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro; Cassandra

Dias Castro, Fernanda Fernandes Monteiro, membros do Grupo Amigos e Familiares

de Pessoas em Privação de Liberdade; Alessandra Junho Gama Belo, Rita Boechat,

Elienai Lucindo de Oliveira, do Instituto Helena Greco de Cidadania e Direitos

Humanos; Gladis Freitas Oliveira, Presidente da Associação dos Moradores de

Aluguel da Grande BH-Amabel -; Sílvia Maria Soares Ferreira, militante da Luta

Antimanicomial; Marcela Menezes Máximo, Jailane Pereira da Silva, do Escritório de

Direitos Humanos da Sedese; Jordana de Figueiredo Maurício, psicóloga, 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. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
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ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de outubro de 2009.

Durval Ângelo, Presidente - Fahim Sawan - Vanderlei Miranda - Antônio Carlos

Arantes.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.582/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Gláucia Brandão, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo dar denominação à Escola Estadual do Bairro San Genaro, situada no

Município de Ribeirão das Neves.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7/8/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e 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.

Na reunião realizada em 18/8/2009, este relator solicitou fosse a proposição

baixada em diligência à Secretaria de Estado da Educação, a fim de que informasse

se a escola já possui denominação oficial e se existe no Município de Ribeirão das

Neves outro próprio estadual com a denominação proposta. De posse da resposta,

passamos à análise da matéria.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.582/2009 tem por finalidade dar a denominação de Escola

Estadual Henrique de Souza Filho - Henfil - à Escola Estadual do Bairro San Genaro,

situada no Município de Ribeirão das Neves.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só podem ser

reguladas pela União, de interesse nacional, estão elencadas no art. 22 da

Constituição da República. As que cabem ao Município, por sua vez, estão previstas

no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de
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interesse local e suplementar as legislações federal e estadual, para atender às suas

peculiaridades. Para o Estado membro, a regra básica está consagrada no § 1° do

art. 25, que lhe faculta tratar das matérias que não se enquadram no campo privativo

da União ou do Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios públicos não

constitui assunto de competência privativa da União ou do Município, podendo ser

objeto de disciplina jurídica por parte do Estado membro.

No plano infraconstitucional, a Lei Estadual nº 13.408, de 1999, estabelece que é

de competência do Legislativo dispor sobre a matéria e que a escolha deve recair em

nome de pessoa falecida que se tenha destacado por notórias qualidades e

relevantes serviços prestados à coletividade.

Ademais, a Carta mineira, no art. 66, não inseriu o assunto no domínio da iniciativa

reservada à Mesa da Assembleia ou aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário,

do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação de

projeto por membro desta Casa.

Cabe ressaltar, por fim, que a Secretaria de Estado de Educação, por meio da

Informação nº 132/2009, informou que a unidade escolar não possui nome oficial e

que o Município de Ribeirão das Neves não possui instituição ou próprio público com

a denominação proposta. Ressaltou, ainda, que a comunidade do referido

estabelecimento de ensino, por meio do Colegiado Escolar, foi favorável à proposta

do projeto de lei em análise.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 3.582/2009.

Sala das Comissões, 13 de outubro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Sebastião Costa -

Ademir Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.790/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Ademir Lucas, o projeto de lei em tela visa declarar de
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utilidade pública a Associação Cão Viver em Defesa dos Animais, com sede no

Município de Contagem.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 26/9/2009 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 3.790/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Cão Viver em Defesa dos Animais, com sede no Município de Contagem.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas 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 § 1º do art. 9º que os

cargos ou funções da Associação deverão ser exercidos sem retribuição pecuniária.

Por sua vez, o art. 27 estabelece que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a entidades congêneres.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.790/2009.

Sala das Comissões, 13 de outubro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Ademir Lucas - Gustavo

Valadares - Sebastião Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.792/2009

Comissão de Constituição e Justiça

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

declarar de utilidade pública a Associação dos Catadores Itajubenses de Materiais

Recicláveis - Acimar -, com sede no Município de Itajubá.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 26/9/2009 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 3.792/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Catadores Itajubenses de Materiais Recicláveis - Acimar -, com sede

no Município de Itajubá.

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 inciso II do art. 39

que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a entidade

com atividades semelhantes, sem fins lucrativos e inscrita no Conselho Municipal de

Assistência Social. Por sua vez, o art. 43 determina que as atividades dos membros

de sua administração não serão remuneradas.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.792/2009.

Sala das Comissões, 13 de outubro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Ademir Lucas - Gustavo Valadares -

Sebastião Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.115/2009
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Almir Paraca, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Itajubá o imóvel que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

apresentada. Agora, vem a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto a

possível repercussão financeira que poderá originar, conforme dispõe o art. 188,

combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.115/2009 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Itajubá o imóvel constituído pela área de 2.082m², situado na

Rua José Joaquim, no Bairro Varginha, no Município de Itajubá.

Com o propósito de proteger o interesse da coletividade, o parágrafo único do art.

1º do projeto estabelece que o imóvel será utilizado para o funcionamento de escola

municipal; e o art. 2º prevê sua reversão ao patrimônio do Estado se, no prazo de

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

dada essa destinação ou for ela desvirtuada.

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.

O projeto de lei em análise atende aos preceitos legais que versam sobre a

transferência de domínio de bens públicos, não acarreta despesas para o erário e não

implica repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.115/2009, no 1º

turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 14 de outubro de 2009.
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Adelmo Carneiro Leão, Presidente e relator - Ademir Lucas - Antônio Júlio - Inácio

Franco - Juarez Távora.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.238/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Zezé Perrella, a proposição em epígrafe cria no âmbito do

Estado um banco de ossos para fins de transplantes e dá outras providências.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela constitucionalidade, juridicidade

e legalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. A Comissão de

Saúde opinou pela aprovação da proposição na forma do Substitutivo nº 2, que

propôs. Agora, vem a matéria a esta Comissão, nos termos regimentais, para ser

analisada quanto à sua repercussão financeira.

Fundamentação

O projeto de lei em tela tem por objetivo criar um banco de ossos com o fim de

realizar captação, preparação e doação de ossos, cartilagens e tendões, destinados à

realização de transplantes.

O autor alega que não há ossos disponíveis suficientes, em decorrência de receio

infundado de que a retirada desses tecidos causaria deformação do corpo do doador.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu que o projeto, em sua forma original,

é inconstitucional, por pretender criar um órgão no Poder Executivo. Entretanto, em

razão da importância do tema, a Comissão acredita que a regulamentação e o

fomento de transplantes é imprescindível. Assim, apresentou o Substitutivo nº 1,

visando aperfeiçoar a Lei nº 11.553, de 1994, a qual dispõe sobre a ação do Estado

com vistas ao favorecimento da realização de transplantes.

A Comissão de Saúde concordou com o intuito do Substitutivo nº 1. Todavia,

propôs aperfeiçoá-lo, diferenciando os procedimentos referentes aos órgãos dos

procedimentos referentes a tecidos e substâncias humanas. Consubstanciou essa

idéia no Substitutivo nº 2, que acolhemos.

Esgotada a apreciação da matéria pelas comissões que nos antecederam,

passamos a analisar o projeto no âmbito de competência desta Comissão, nos

termos do art. 100, combinado com o art. 102, inciso VII, alínea “d”, do Regimento
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Interno, qual seja analisar a repercussão financeira das proposições.

A proposição, com esses aperfeiçoamentos, dispõe sobre ação a ser praticada pelo

Estado, para aperfeiçoar as práticas de transplantes de ossos. De fato, essas ações

podem gerar custos para o erário. Entretanto, isso dar-se-á em um momento futuro.

Posteriormente, a ação poderá ser contabilizada em um programa, quando haverá

quantificação de metas físicas e definição de dotação orçamentária. Esse momento

poderia ser entendido como o marco inicial efetivo da despesa pública, que deverá

ser compatibilizada com as demais receitas e despesas, preservando-se o equilíbrio

orçamentário. Teremos a oportunidade de fazer essa análise quando da tramitação

das propostas orçamentárias. Esse é o momento jurídico-político em que os

parlamentares podem intervir, por meio de emendas, na gestão administrativa do

Estado.

“A priori”, não vislumbramos óbice à futura implementação da ação, em especial

porque as despesas dela derivadas seriam de pequena monta e poderiam ser

facilmente incorporadas ao Orçamento do Estado.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.238/2009 no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 2, apresentado pela Comissão de Saúde.

Com a aprovação do Substitutivo nº 2, fica prejudicado o Substitutivo nº 1,

apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 14 de outubro de 2009.

Adelmo Carneiro Leão, Presidente e relator - Ademir Lucas - Antônio Júlio - Inácio

Franco - Juarez Távora.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.353/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gil Pereira, o projeto de lei em epígrafe “determina que o

Instituto Mineiro de Gestão das Águas – Igam – conceda a outorga de água para os

consumidores rurais de baixa renda da região mineira da Sudene-Idene, subsidiado

pelo Fundo de Combate à Pobreza – FCP – e outras fontes, e determina providências

pertinentes”.
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Publicado no “Diário do Legislativo”, foi o projeto distribuído às Comissões de

Constituição e Justiça, de Minas e Energia e de Fiscalização Financeira e

Orçamentária.

Preliminarmente, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer sobre a sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

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

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe determina que o Instituto Mineiro de Gestão das Águas

- Igam - conceda subsídios para a outorga de água aos consumidores rurais de baixa

renda da região mineira da Sudene e do Idene, com recursos provenientes do Fundo

de Combate à Pobreza - FCP - e de outras fontes. De acordo com o art. 1º, o Igam

concederia:

“I - subsídio de 100% (cem por cento) para outorga de poços tubulares que servem

às associações de pequenos produtores, bem como para poços tubulares e águas

superficiais que tenham exclusiva destinação para uso humano, dessedentação de

animais e uso público;

II - subsídio de 80% (oitenta por cento) para outorga dos microprodutores e

pequenos produtores rurais irrigantes que tenham na agricultura sua principal fonte

de renda;

III - subsídio de 70 % (setenta por cento) para outorga dos médios produtores

rurais”.

A classificação dos usuários a serem beneficiados com o subsídio deverá ser feita,

nos termos da proposição, pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais da cidade de

domicílio do beneficiado, pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária –

Incra – e pela Secretaria de Agricultura do Estado ou do Município, bem como

mediante a classificação dos produtores rurais segundo o manual de crédito rural do

Banco Central – Bacen.

O art. 2º do projeto estabelece que “os custos a serem subsidiados para a taxa da

concessão da outorga de água, de que trata esta lei, correrão por conta da

arrecadação de 2% (dois por cento) do orçamento do Fundo de Combate à Pobreza

em Minas Gerais ou outras fontes”.
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De acordo com a justificação apresentada, o objetivo do projeto é adequar as taxas

cobradas pelo Igam à realidade dos produtores rurais da região da Sudene e do

Idene, de forma a contribuir para superar as dificuldades econômicas e sociais da

região.

Em face da importância da proposição, esta Comissão aprovou requerimento para

que o projeto de lei fosse baixado em diligência à Secretaria de Estado de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – Semad. Em resposta ao pedido de

diligência, a Secretaria manifestou-se sobre o seu mérito, apresentando algumas

sugestões. Neste momento, porém, a nossa análise se restringirá aos aspectos

jurídicos, no âmbito da competência regimental atribuída a esta Comissão.

Segundo a Constituição Federal, a água é um bem de domínio público de uso

comum que, nos termos dos arts. 20, inciso III, e 26, inciso I, pode ser considerada

um bem da União ou dos Estados Federados. A competência para legislar sobre

águas é privativa da União, cabendo também a este ente federado a instituição de um

sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e a definição de critérios de

outorga de direito de seu uso, nos termos dos arts. 22, IV, e 21, XIX, da Constituição

Federal. Todavia, é preciso considerar que, como a água é um bem público de uso

comum que pode pertencer à União, aos Estados ou ao Distrito Federal, cada ente da

Federação poderá conceder o direito de uso a terceiros, por meio da outorga, nas

águas que lhe competir administrar. Em razão da competência material dos Estados

para administrar “as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em

depósito”, cabe também a eles o estabelecimento de normas para geri-las. Como

aponta Barth, citado no texto de Ana Paula Marcante Soares, “A Outorga de Direito

de Uso de Recursos Hídricos e o Regime de Dominialidade”:

“(...) os Estados, ao legislarem sobre o gerenciamento das águas de seu domínio,

não contrariam a disposição constitucional de exclusividade da União para legislar

sobre águas, pois não estão criando direitos sobre águas, mas somente exercem o

poder e, mais do que isso, o dever de zelar pela quantidade de seus recursos

hídricos” (www.thropos.org.br/html/artigos/outorga/pdf).

No uso das competências constitucionais estabelecidas, a União editou a Lei

Federal nº 9.433, de 8/1/97, que, entre outras disposições, institui a Política Nacional
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de Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos

Hídricos. No âmbito estadual, foi editada a Lei nº 13.199, de 29/1/99, que dispõe

sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos e dá outras providências.

Neste passo, cabe esclarecer que, nos termos da legislação vigente, a outorga do

direito de uso de recursos hídricos é o ato administrativo de autorização mediante o

qual a autoridade outorgante faculta ao usuário o direito de uso de recurso hídrico,

por prazo determinado, não superior a 35 anos, nos termos e condições expressas no

respectivo ato (conforme a Instrução Normativa nº 4, de 21/6/2000, da Secretaria de

Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente).

Assim, é importante observar que a cobrança pela outorga não se confunde com a

cobrança pelo uso da água. A cobrança pela outorga é efetuada apenas quando de

seu pedido inicial e quando é solicitada a sua renovação. Dessa forma, a outorga é

ato preliminar que, uma vez editado, viabiliza a cobrança pelo uso. É esse o sentido

que se extrai da leitura do art. 20 da lei federal já citada, segundo o qual “serão

cobrados os usos de recursos hídricos sujeitos a outorga, nos termos do art. 12 desta

lei”. O mesmo é o sentido do art. 23 da Lei nº 13.199, de 1999. Embora distintos, são

instrumentos inter-relacionados de gestão da política de recursos hídricos (art. 5º, III e

IV, da Lei Federal nº 9.433, de 1997). Marcar essa diferença é importante na medida

em que o projeto em comento trata apenas da cobrança pela outorga, não

abrangendo a cobrança pelo uso da água.

A referida lei federal, em seu art. 5º, trata a outorga de direitos de uso de recursos

hídricos como um instrumento da política nacional que tem “o objetivo de assegurar o

controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos

de acesso à água”. Nos termos da lei federal, a outorga efetivar-se-á por ato da

autoridade competente do Poder Executivo Federal, dos Estados ou do Distrito

Federal. A mencionada lei federal especifica, em seu art. 12, os casos que se

sujeitam ou não à outorga. Por sua relação com o projeto em análise, destacamos os

casos que não se sujeitam à outorga:

“Art. 12 - (...)

§ 1º - Independem de outorga pelo poder público, conforme definido em

regulamento:
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I - o uso de recursos hídricos para a satisfação das necessidades de pequenos

núcleos populacionais, distribuídos no meio rural;

II - as derivações, captações e lançamentos considerados insignificantes;

III - as acumulações de volumes de água consideradas insignificantes”.

Os usos insignificantes para as circunscrições hidrográficas no Estado seguem as

regras previstas na Deliberação Normativa do Conselho Estadual de Recursos

Hídricos – Cerh-MG - nº 9, de 16/6/2004. Ressalte-se que a referida norma não

considera que seja uso insignificante a captação através de poços tubulares, para os

quais será exigido o instrumento da outorga (art. 3º, § 1º).

É preciso esclarecer que a outorga do direito de uso da água tem um custo e que

as leis federal e estadual não fixam, de forma expressa, os critérios para a sua

cobrança, mas somente para o uso da água. A lei estabelece, entretanto,

competências específicas dos órgãos integrantes do Sistema Estadual de

Gerenciamento de Recursos Hídricos – SEGRH-MG – para a fixação de critérios

referentes à cobrança pela outorga. Nos termos do inciso VII do art. 41 da lei

estadual, cabe ao Cerh-MG deliberar sobre o estabelecimento de critérios e sobre as

normas gerais sobre a cobrança pelo direito de uso dos recursos hídricos. Aos

comitês de bacia hidrográfica, compete estabelecer critérios e normas e aprovar os

valores propostos para a cobrança pelo uso de recursos hídricos (art. 43, inciso V, da

Lei nº 13.199).

Dispõe a lei federal que o ato de outorga deve respeitar as peculiaridades de cada

bacia hidrográfica na defesa do uso sustentável do recurso. É por essa razão que o

art. 13 da Lei nº 9.433, de 1997, estabelece que “toda outorga estará condicionada às

prioridades de uso estabelecidas nos Planos Diretores de Recursos Hídricos de

Bacias Hidrográficas e deverá respeitar a classe em que o corpo de água estiver

enquadrado e a manutenção de condições adequadas ao transporte hidroviário,

quando for o caso”.

Cabe ressaltar que não há lei que fixe valores referentes à cobrança, por parte do

poder público, pela outorga do uso de recursos hídricos. No nosso entendimento, por

tratar-se de ato de poder de polícia estatal, a cobrança deveria estar estabelecida em

lei, por configurar uma taxa. É o que se abstrai do art. 145, inciso II, da Constituição
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Federal e do art. 78 do Código Tributário Nacional (Lei Federal nº 5.172, de

25/10/66), “in verbis”:

“Art. 145 – A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão:

(...)

II – instituir taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização,

efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao

contribuinte ou postos a sua disposição;”.

“Art. 78 – Considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que,

limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou

abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à

higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício

de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder

Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais

e coletivos.”

Todavia, no âmbito estadual, os valores pagos a titulo de outorga estão previstos na

Deliberação Normativa do Cerh-MG nº 3, de 10/4/2001, e, nos termos de seu art. 1º,

correspondem a indenização pelos “custos de análise, publicações e vistoria” de tais

processos. Os valores totais variam de R$38,20, no caso de autorização para

perfuração de poço tubular, a R$1.368,62, no caso de barramento com regularização

acima de 5,0ha de área inundada. Os valores, em geral, giram em torno de R$400,00.

Tendo em vista a necessidade de se promover um efetivo acesso à água, a

deliberação prevê pagamentos reduzidos para públicos hipossuficientes, em

cumprimento de diretrizes da política nacional de agricultura familiar e de

empreendimentos familiares rurais. A propósito, destacamos o art. 10 da norma:

“Art. 10 - Nos casos de pequenos produtores rurais, assim definidos segundo

critérios técnicos da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de

Minas Gerais - Emater-MG - e quando por ela assistidos, serão indenizados somente

os custos relativos às publicações”.

Ressaltamos que a outorga se efetiva por ato do Instituto Mineiro de Gestão das

Águas – Igam –, nos termos do art. 19, § 2º, da Lei nº 13.199, de 1999.

Como se vê, a legislação federal e a estadual já desoneram o uso de recursos
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hídricos em determinados casos. Os pequenos produtores, uma das categorias que o

projeto de lei em exame pretende beneficiar com subsídio (incisos I e II do art. 1º), já

recebem tratamento diferenciado, conforme o citado art. 10. Quanto aos médios

produtores rurais, categoria prevista no inciso III do projeto de lei em análise, podem

eles ser beneficiados desde que as derivações, captações e lançamentos sejam

considerados insignificantes.

Em vista desses dispositivos, consideramos que a legislação existente já contempla

os principais objetivos do projeto. Neste ponto vale destacar a seguinte declaração da

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, em nota

técnica encaminhada a esta Comissão em resposta a pedido de diligência: “o Igam,

desde o ano de 2007, vem trabalhando em uma proposta de revisão das

Deliberações Normativas do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, sendo certo

que já há estudos do Instituto que contemplarão todos os modos de uso, realizando,

assim, uma estratificação dos custos, visando isentar os produtores rurais em regime

familiar, conforme a Lei Federal nº 11.326, de 2006”. Tal manifestação reforça o

nosso entendimento de que as pretensões do projeto que não estejam contempladas

pela política de recursos hídricos estadual já estão sendo avaliadas, com amparo em

critérios e estudos técnicos, estabelecidos pelos órgãos que compõem o SEGRH-MG.

Entendemos ser correta a posição de que qualquer tratamento que privilegie

determinados grupos se faça acompanhar de critérios e estudos técnicos. No caso

em análise, tais estudos devem, ainda, levar em conta a importância da outorga como

instrumento de gestão das águas, respeitando-se as especificidades de cada bacia

hidrográfica delineadas pela legislação. Sem boa fundamentação, poder-se-ia

comprometer a constitucionalidade da iniciativa.

Para conciliar o inegável mérito da proposta com os limites impostos pela

Constituição, consideramos oportuna a inserção, na legislação mineira, de dispositivo

que torne obrigatório o tratamento diferenciado para o público que ela busca

contemplar. É com esse objetivo que apresentamos, ao final, o Substitutivo nº 1. A

inserção de tal comando permitiria que os próprios órgãos integrantes do sistema de

gerenciamento de recursos hídricos, com base em estudos técnicos, tivessem a

maleabilidade imprescindível para tratar desigualmente os desiguais, na medida de
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suas desigualdades. Além disso, o comando do substitutivo é válido,

independentemente do instrumento ou do veículo legal que é ou venha a ser utilizado

para a cobrança pela outorga do uso da água.

Ademais, é importante destacar que o projeto prevê que a classificação dos

consumidores a serem beneficiados com os subsídios estabelecidos será feita

mediante declaração do Sindicato dos Trabalhadores Rurais da cidade de domicílio

do beneficiado, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Incra – e da

Secretaria de Agricultura do Estado ou do Município, bem como mediante a

classificação dos produtores rurais segundo o manual de crédito rural do Banco

Central – Bacen. Observe-se que há atribuição de competência a entidades da

sociedade civil e a órgãos públicos municipais e federais, medida essa que se mostra

antijurídica. A lei não pode atribuir a entidades privadas competência para

desenvolver atividades tipicamente públicas, como se dá no exercício de poder de

polícia para classificar os beneficiários de subsídios públicos. Vale ressaltar que as

competências dos órgãos integrantes do SEGRH-MG são instituídas por meio de lei,

cabendo ao Igam a competência para a outorga do direito de uso de recursos hídricos

no âmbito do Estado (art. 19, § 2º). As entidades da sociedade civil já participam da

elaboração de critérios para a política, uma vez que estão representadas no Cerh-

MG. Além do mais, a atribuição de competência a órgãos federais e municipais fere

frontalmente o princípio federativo estabelecido na Constituição da República. Por

essas razões, entendemos que a manifestação do Igam, sugerindo que a

classificação dos beneficiários do projeto seja feita pela Federação dos

Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais – Fetaemg -, encontra

óbices de natureza jurídica.

Quanto à definição do público alvo a ser beneficiado - microprodutores, pequenos

produtores rurais e médios produtores -, ressaltamos a importância da utilização de

critérios técnicos, de forma que o projeto consiga alcançar o público que depende de

tratamento diferenciado. Conforme visto, o projeto prevê a utilização da classificação

dos produtores rurais segundo o manual de crédito rural do Banco Central – Bacen.

Todavia, pela natureza eminentemente técnica do tema, entendemos que a questão

poderá ser oportuna e adequadamente discutida nas Comissões de mérito.
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Ressalte-se, também, que é inviável a previsão, no projeto, de que os custos da

subvenção da concessão de outorga de água corram por conta da arrecadação de

2% do orçamento do Fundo de Combate à Pobreza ou de outras fontes. A criação de

um fundo estadual com tal objetivo está prevista no art. 82 do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias da Constituição da República. Todavia, no âmbito do

Estado, tal Fundo ainda não foi criado.

Finalmente, cumpre esclarecer que a área de abrangência do Instituto de

Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais – Idene – está prevista no art.

2º do Decreto nº 44.989, de 22/12/2008, e inclui os Municípios das Mesorregiões

Norte de Minas e Mucuri e os demais Municípios integrantes das Bacias Hidrográficas

dos Rios Jequitinhonha e São Mateus; e os Municípios da Microrregião de Curvelo,

pertencente à Mesorregião Central Mineira. Por outro lado, a definição da área de

abrangência da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste – Sudene –, no

âmbito do Estado, pode ser encontrada no art. 2º da Lei Complementar Federal nº

125, de 3/1/2007. Estabelece o dispositivo:

“Art. 2o - A área de atuação da Sudene abrange os Estados do Maranhão, Piauí,

Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e as

regiões e os Municípios do Estado de Minas Gerais de que tratam as Leis nos 1.348,

de 10 de fevereiro de 1951, 6.218, de 7 de julho de 1975, e 9.690, de 15 de julho de

1998, bem como os Municípios de Águas Formosas, Angelândia, Aricanduva, Arinos,

Ataleia, Bertópolis, Campanário, Carlos Chagas, Catuji, Crisólita, Formoso,

Franciscópolis, Frei Gaspar, Fronteira dos Vales, Itaipé, Itambacuri, Jenipapo de

Minas, José Gonçalves de Minas, Ladainha, Leme do Prado, Maxacalis, Monte

Formoso, Nanuque, Novo Oriente de Minas, Ouro Verde de Minas, Pavão, Pescador,

Ponto dos Volantes, Poté, Riachinho, Santa Fé de Minas, Santa Helena de Minas,

São Romão, Serra dos Aimorés, Setubinha, Teófilo Otoni, Umburatiba e Veredinha,

todos em Minas Gerais, e ainda os Municípios do Estado do Espírito Santo

relacionados na Lei nº 9.690, de 15 de julho de 1998, bem como o Município de

Governador Lindemberg”.

Sendo a Sudene uma autarquia federal, cuja abrangência contempla áreas de

diversos Estados, ao projeto interessam, obviamente, apenas aquelas localizadas no
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Estado.

Dessa forma, é imperioso concluir que, para não esbarrar nos óbices

constitucionais e legais mencionados, o atendimento dos objetivos do projeto pode

ser viabilizado mediante a inclusão de norma, com caráter mais genérico, que torne

obrigatória a concessão de tratamento diferenciado que beneficie o público alvo do

projeto.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.353/2009 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 13.199, de 29 de janeiro de 1999, que dispõe sobre a Política

Estadual de Recursos Hídricos e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 41 da Lei nº 13.199, de 29 de janeiro de 1999, fica acrescido do

seguinte parágrafo único:

Art. 41 - (...)

Parágrafo único - Na definição dos valores cobrados a título de outorga de direito de

recursos hídricos no âmbito do Estado, será concedido tratamento diferenciado que

beneficie os microprodutores, pequenos e médios agricultores rurais dos Municípios

que integram a área de abrangência do Instituto de Desenvolvimento do Norte e

Nordeste de Minas Gerais – Idene – e da Superintendência de Desenvolvimento do

Nordeste – Sudene –, no âmbito de Minas Gerais.

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

Sala das Comissões, 13 de outubro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Padre João -

Gustavo Valadares - Sebastião Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.586/2009

Comissão de Saúde

Relatório

A proposição em análise, de autoria do Deputado Ruy Muniz, institui a Política

Estadual da Saúde do Homem e dá outras providências.
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O projeto foi analisado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, XI, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição pretende instituir a Política de Saúde do Homem no âmbito do Estado

por meio de ações que conscientizem o homem quanto a fatores específicos de sua

saúde, bem como o orientem sobre a importância de consultas médicas regulares e

exames médicos periódicos. É também objetivo da política que se pretende instituir,

conforme o art. 1º do projeto em exame, repassar informações ao público-alvo sobre

planejamento familiar e métodos contraceptivos, consequências do uso de tabaco,

álcool e outras drogas, gravidez na adolescência e doenças sexualmente

transmissíveis. O art. 3º do projeto prevê que o Estado poderá estabelecer parcerias

com entidades da sociedade civil para executar a política em questão, e o art. 4º

dispõe sobre a fonte de custeio da implementação da referida política.

O tema é de grande relevância, pois a expectativa de vida dos homens tem-se

mantido em torno de sete anos abaixo da média das mulheres, segundo informações

do Ministério da Saúde - MS. Outro dado importante divulgado pelo MS é o

percentual de mortes ocorridas em homens com idade entre 15 a 59 anos em 2005,

que foi de 68% do total de mortos nesta faixa etária. Contribui para esse percentual o

fato de que os homens não procuram os serviços de saúde, seja por fatores

socioculturais, seja por dificuldades institucionais do próprio serviço.

Considerando que não há qualquer política pública específica para a população

masculina, o gestor federal editou a Portaria nº 1.944, de 27 de agosto de 2009,

instituindo, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS -, a Política Nacional de

Atenção Integral à Saúde do Homem.

A política mencionada tem o objetivo de promover a melhoria das condições de

saúde da população masculina, contribuindo, assim, para a redução da sua

morbidade e mortalidade. Entre as diretrizes, estão: integralidade, que abrange a

assistência à saúde e a compreensão sobre os agravos à saúde; organização dos

serviços de saúde de forma a fazer com que o homem sinta-se integrado; e
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priorização da atenção básica, com foco na estratégia da Saúde da Família.

Ressalte-se que a Política Nacional está de acordo com as demais políticas do MS

e teve como referência importante o Pacto pela Vida, que representa um

compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que apresentam um

impacto sobre a saúde da população brasileira. Tal pacto define como um de seus

eixos principais a saúde do homem.

O MS, ao editar a portaria que institui Política Nacional, vem, portanto, nortear as

ações de atenção integral à saúde do homem. A política estadual deve estar em

consonância com a nacional, razão pela qual apresentamos um substitutivo,

propondo as modificações necessárias.

Conclusão

Diante do exposto, esta Comissão opina pela aprovação, em 1º turno, do Projeto de

Lei nº 3.586/2009, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a política estadual de atenção integral à saúde do homem no âmbito

do Sistema Único de Saúde – SUS.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A política estadual de atenção integral à saúde do homem será

implementada no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS - com vistas a promover

a melhoria das condições de saúde da população masculina e a reduzir sua

morbidade e mortalidade, observado o disposto nesta lei.

Art. 2º - A política de que trata esta lei tem como princípio, além dos princípios

gerais adotados pelo SUS, a garantia de promoção e proteção da saúde do homem

em conformidade com suas peculiaridades socioculturais.

Art. 3º - São diretrizes da política estadual de atenção integral à saúde do homem:

I - integração do homem à rede de serviços de saúde;

II - priorização da atenção básica desenvolvida nos termos do Programa de Saúde

da Família;

III - integração da política de que trata esta lei com as demais políticas, estratégias

e ações do SUS;

IV - articulação de diversas áreas do governo e da sociedade.
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Art. 4º - São objetivos da política estadual de atenção integral à saúde do homem:

I - organizar e implantar a atenção integral à saúde do homem no âmbito do Estado;

II - contribuir para a mudança da percepção do homem em relação a sua saúde e a

de sua família;

III - estimular a participação da população masculina nas atividades de prevenção

de doenças comuns no homem;

IV - implantar e implementar a atenção à saúde sexual e reprodutiva dos homens;

V - ampliar o acesso às informações sobre as medidas preventivas contra agravos

e enfermidades que acometem a população masculina;

VI - estimular, na população masculina, o cuidado com sua própria saúde;

VII - incluir o enfoque de gênero, orientação sexual e identidade de gênero nas

ações socioeducativas.

Art. 5º - Compete ao poder público na implementação da política de que trata esta

lei:

I - fomentar e acompanhar a implantação da política estadual de atenção integral à

saúde do homem;

II - estimular a implantação da política nos Municípios e prestar-lhes cooperação

técnica e financeira, observadas as diversidades locais;

III - monitorar as ações e serviços relacionados com a política, avaliando seus

impactos, e fazer as adequações necessárias, consideradas as especificidades

locais;

IV - coordenar e implantar, no âmbito estadual, as estratégias nacionais de

educação permanente dos trabalhadores do SUS voltadas para a política de atenção

integral à saúde do homem;

V - promover a articulação intersetorial e interinstitucional necessária à implantação

da política;

VI - elaborar e pactuar protocolos assistenciais em conformidade com as diretrizes

da política, apoiando os Municípios na implementação desses protocolos;

VII - estimular e apoiar, conjuntamente com o Conselho Estadual de Saúde, o

processo de discussão das questões referentes à política, garantida a participação de

todos os setores da sociedade;
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VIII - desenvolver ações educativas relacionadas à saúde do homem na rede

estadual de ensino;

IX - capacitar e qualificar os profissionais de saúde para o atendimento do homem;

X - aperfeiçoar os sistemas de informação de forma a possibilitar o monitoramento a

que se refere o inciso III.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 14 de outubro de 2009.

Carlos Mosconi, Presidente - Fahim Sawan, relator - Doutor Rinaldo.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.595/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe altera o Anexo da

Lei nº 16.678, de 10/1/2007, que fixa o efetivo da PMMG até ao ano de 2010.

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

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

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 análise propõe a redistribuição dos efetivos da PMMG, alterando os

quadros de organização da instituição previstos na Lei nº 16.678, de 2007. Conforme

justificativa apresentada, busca-se redirecionar os cargos vagos nos diversos postos

e graduações para o Quadro de Praças. Destacamos que o projeto de lei em análise

não altera o número total de efetivos, que continuará sendo 51.669 militares, até o

ano de 2010.

A Comissão de Constituição e Justiça analisou os aspectos jurídicos,

constitucionais e legais do projeto e não encontrou nenhum óbice à sua tramitação.

A Comissão de Administração Pública corroborou o parecer da Comissão de

Constituição e Justiça e, em sua análise de mérito, descatou a conveniência da

proposição, que tem a finalidade de preservar, manter e restabelecer a ordem pública



____________________________________________________________________________
911

e a segurança interna.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, escopo desta Comissão, destacamos

que, segundo ofício da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Of. Gab.

Sec. nº 768/09, de 28/8/2009), encaminhado a esta Casa, o projeto em tela não

aumenta despesas públicas, “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 vigente”; não cria despesas para os cofres públicos e não gera impacto na

Lei Orçamentária. Dessa forma, a proposição não contraria a Lei de

Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar Federal nº 101, de 4/5/2000.

Em vista dessas considerações, entendemos que o projeto deve prosperar nesta

Casa.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.595/2009, no

1º turno.

Sala das Comissões, 15 de outubro de 2009.

Zé Maia, Presidente - Inácio Franco, relator - Antônio Júlio - Antônio Carlos Arantes.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.962/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem por objetivo

autorizar o Poder Executivo a permutar com José Barcelos Costa os imóveis que

especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno, com a Emenda nº 1, e agora retorna a esta

Comissão a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 189,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Em cumprimento ao disposto no §1º do referido art. 189, a redação do vencido faz

parte deste parecer.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.962/2009, na forma aprovada em Plenário, autoriza o Poder

Executivo a permutar imóvel de propriedade do Estado, com área de 2.530,83m²,
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situado na Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, em Belo Horizonte,

remanescente da área de 34.111m² desapropriada para a construção da Via

Expressa Leste-Oeste, por imóvel de propriedade de José Barcelos Costa e Márcia

Xavier Barcelos Costa, constituído pelos lotes n°s 02 e 03-A, da quadra 14, do Bairro

São Francisco, em Belo Horizonte.

O terreno do Estado é irregular e de difícil edificação, mas, por confrontar-se com o

Loteamento Califórnia, é alvo de interesse do responsável por esse empreendimento,

José Barcelos Costa, que pretende construir ali um trecho de acesso para a Via

Expressa. Por outro lado, o poder público interessa-se pelos lotes localizados no

Bairro São Francisco, para neles instalar a administração do projeto Bolsa de

Materiais, por meio do qual se faz a transferência, entre os órgãos públicos, de

equipamentos em desuso ou postos em disponibilidade. A administração do projeto

funciona, atualmente, em um galpão alugado no referido bairro.

Além do interesse público envolvido, cabe ressaltar que a transferência de

titularidade se fará sem torna para as partes, uma vez que as avaliações prévias

atestaram que ambos os imóveis têm valor similar: R$154.380,63, o imóvel público, e

R$154.949,80, o particular.

É importante informar que, no dia 1º/10/2009, foi realizada uma vistoria aos imóveis

em análise. Nessa ocasião foi constatado que, da área desapropriada pelo Estado

para construção da Via Expressa (cerca de 34.000m²), uma faixa remanescente que

não foi utilizada para aquele fim configura o objeto da permuta. Quanto aos lotes

oferecidos pelo particular, constatou-se que são imóveis regulares e estão em área

urbana e com infraestrutura disponível, como rua pavimentada e iluminação pública.

Assim, ficou claro que a metodologia utilizada para sua avaliação foi apropriada.

A prévia autorização legislativa de que trata a proposição é exigida pelo art. 18 da

Constituição do Estado; pelo art. 17 da Lei Federal n° 8.666, de 1993, que institui

normas para licitação e contratos da administração pública; e pelo § 2º do art. 105 da

Lei Federal n° 4.320, de 1964, que estatui normas g erais de direito financeiro para

elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos

Municípios e do Distrito Federal.

Pelas razões apresentadas, a pretendida permuta atende aos preceitos legais que
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versam sobre a transferência de domínio de bens públicos.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.962/2009, no 2º

turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 15 de outubro de 2009.

Zé Maia, Presidente e relator - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Eros

Biondini - Inácio Franco.

PROJETO DE LEI Nº 2.962/2009

(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a permutar com José Barcelos Costa os imóveis que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a permutar imóvel com a área de

2.530,83m² (dois mil quinhentos e trinta vírgula oitenta e três metros quadrados),

situado na Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck entre as estacas 36 + 800m a

49 + 10,00m – estaqueamento do projeto DER-MG Via Expressa Leste-Oeste –

trecho Anel Rodoviário – Avenida III – Lote 10, em Belo Horizonte, remanescente da

área de 34.111m² (trinta e quatro mil cento onze metros quadrados), desapropriada

para a construção da Via Expressa Leste-Oeste, matriculado sob o nº 18.495, do

Livro 2, no Cartório do 3º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Belo

Horizonte, por imóvel de propriedade de José Barcelos Costa e Márcia Xavier

Barcelos Costa, constituído pelos lotes nºs 02 e 03-A, da quadra 14, 5ª seção, do

Bairro São Francisco, em Belo Horizonte, registrados sob as matrículas nºs 66.008 e

72.198, respectivamente, do Livro 2, do Cartório do 6º Ofício de Registro de Imóveis

da Comarca de Belo Horizonte.

Art. 2º – A permuta far-se-á sem torna para as partes.

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

PARECER SOBRE AS EMENDAS NºS 3 E 4 AO PROJETO DE LEI Nº 3.619/2009

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela “altera a Lei nº 8.655,
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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”.

Preliminarmente, foi o projeto apreciado na Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Em seguida, a Comissão de Administração Pública, em sua análise de mérito,

opinou pela aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 a 2, que apresentou.

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, por sua vez, opinou pela

aprovação do projeto, no 1º turno, com as Emendas nºs 1 e 2.

Foram apresentadas, em plenário, as Emendas nºs 3 e 4, razão por que retorna a

matéria a esta Comissão, para a apreciação das citadas emendas.

Fundamentação

A proposta em epígrafe, conforme anuncia a sua ementa, atribui redação nova ao

inciso II do § 1º do art. 2º da Lei nº 8.655, de 18/9/84, a fim de incluir no conjunto de

competências da Cemig as atividades de desenvolvimento e exploração de sistemas

de telecomunicação e de informação.

A Emenda nº 3, apresentada em Plenário, tem por objetivo proibir “a cobrança do

serviço de telecomunicações com uso da Tecnologia Power Line Communications

(PLC) nas faturas de energia elétrica”. O autor da proposta invoca o inciso I do art. 39

do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual é vedado ao fornecedor

condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro

produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos.

A citada emenda merece reparos. Primeiramente, não se deve fazer referência a

um tipo específico de tecnologia, conceito técnico suscetível a mudanças, as quais,

uma vez ocorrendo, haverão de deixar a lei caduca. Em segundo lugar, tal vedação,

nos termos em se encontra vazada, não corporifica, adequadamente, o sentido geral

do dispositivo consumerista invocado pelo autor. O Código de Defesa do Consumidor,

em termos claros e literais, proíbe condicionar o fornecimento de um produto ou

serviço ao fornecimento de outro ou a limites quantitativos; a proposta em comento

proíbe o uso de uma mesma fatura para a cobrança de dois serviços de natureza
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similar, prestados pela mesma empresa e remunerados mediante tarifa, caso em que

a adesão ao seu fornecimento é absolutamente voluntária.

Com efeito, não há no projeto de lei que se tenciona emendar nenhum comando

que crie os condicionamentos vedados pelo citado código; além do mais, usar a

mesma fatura para cobrar por dois serviços que foram - enfatize-se - voluntariamente

contratados, é medida que pode ter um bom efeito prático: pode baratear o custo da

cobrança e, consequentemente, baratear o próprio custo do serviço. O problema

existirá se o não pagamento de um dos serviços ocasionar o corte no fornecimento do

outro; o problema também existirá se não for possível pagar separadamente por

qualquer dos serviços, ainda que usando a mesma fatura. Para sanar tais

dificuldades é que propomos alterações no texto em comento.

A Emenda nº 4 visa a determinar que 90% “da apuração das receitas do uso das

instalações de distribuição nas atividades com o uso do Power Line Communications

(PLC), sistema de telecomunicação previsto no inciso II do art. 2º da Lei nº 8.655, de

18 de setembro de 1984, com a redação dada por esta lei, terá reversão em prol dos

consumidores de energia elétrica”.

Tal comando, além de incorrer no erro acima apontado, já que faz expressa

referência a um tipo de tecnologia, pode engessar a administração dos serviços da

Cemig, já que define, “a priori”, o percentual de receita a ser utilizado na expansão e

no aperfeiçoamento dos serviços de geração, transmissão, distribuição e

comercialização de energia elétrica.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Emenda nº 3 na forma da

Submenda nº 1 e pela aprovação da Emenda nº 4 na forma da Submenda nº 1.

Subemenda nº 1 à Emenda nº 3

Acrescente-se onde convier:

“Art. (...) - Fica acrescentado ao art. 2º da Lei nº 8.655, de 18 de setembro de 1994,

o seguinte § 5º:

‘Art. 2º - (...)

§ 5º - A cobrança dos serviços de fornecimento de energia elétrica e de

telecomunicação e informação poderá ser feita na mesma fatura, desde que haja
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códigos de barras distintos para cada um deles, vedada a suspensão do fornecimento

de um dos serviços em razão do não pagamento da cobrança referente ao outro.’.”.

Submenda nº 1 à Emenda nº 4

Acrescente-se onde convier:

Art. ... - As receitas decorrentes do uso das instalações de distribuição relativas às

atividades de telecomunicações previstas no inciso II do art. 2º da Lei nº 8.655, de 18

de setembro de 1984, com a redação dada por esta lei, serão revertidas em prol da

modicidade tarifária, na forma da legislação específica.

Sala das Comissões, 15 de outubro de 2009.

Délio Malheiros, Presidente e relator - Carlin Moura - Neider Moreira - Domingos

Sávio - Zé Maia.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 17 DE OUTUBRO DE 2009

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA EM 15/10/2009

Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

José Henrique - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Alencar da Silveira Jr. -

Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago -

Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes - Cecília Ferramenta - Délio Malheiros -

Delvito Alves - Doutor Ronaldo - Elmiro Nascimento - Getúlio Neiva - Gláucia Brandão

- Gustavo Valadares - Inácio Franco - Irani Barbosa - Paulo Guedes - Walter Tosta -

Wander Borges - Zé Maia.

Falta de Quórum

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h15min, a lista de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A Presidência deixa

de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca as Deputadas e os Deputados para

a especial de segunda-feira, dia 19, às 20 horas, nos termos do edital de convocação.

ATA DA 43ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 5/10/2009

Presidência do Deputado Doutor Viana

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

da Mesa - Execução do Hino Nacional - Apresentação musical - Palavras do Sr.

Presidente - Palavras da Sra. Paula Regina Fonte Boa - Palavras do Deputado Durval

Ângelo - Palavras da Sra. Márcia de Alencar Araújo Mattos - Palavras do Secretário

Agostinho Patrús Filho - Palavras do Sr. Juarez Cirino dos Santos - Encerramento -

Ordem do dia.

Comparecimento
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- Comparecem os Deputados:

Doutor Viana - Hely Tarqüínio - Durval Ângelo.

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 Hely Tarqüínio, 2º-Secretário, 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 “Alternativas à

pena de privação de liberdade - outras formas de promover justiça”, realização da

Assembleia Legislativa de Minas Gerais, da Secretaria de Desenvolvimento Social e

de demais entidades parceiras, o qual tem como objetivo discutir as possibilidades de

adoção de uma política criminal baseada em alternativas aos tradicionais modelos de

privação de liberdade.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa o Exmo. Sr. Deputado Agostinho

Patrús Filho, Secretário de Estado de Desenvolvimento Social, representando o

Governador do Estado, Aécio Neves; a Exma. Sra. Márcia de Alencar Araújo Mattos,

Coordenadora-Geral do Programa de Fomento às Penas e Medidas Alternativas da

Diretoria de Políticas Penitenciárias do Departamento Penitenciário Nacional do

Ministério da Justiça, representando o Ministro da Justiça, Tarso Genro; os Exmos.

Srs. Desembargador Sérgio Antônio de Resende, Presidente do Tribunal de Justiça

do Estado; e Cássio Soares, Subsecretário de Inovação e Logística do Sistema de

Defesa Social, representando o Secretário de Estado de Defesa Social, Maurício de

Oliveira Campos Júnior; a Exma. Sra. Paula Regina Fonte Boa, Defensora Pública,

representando o Defensor Público-Geral do Estado, Belmar Azze Ramos; e os

Exmos. Srs. Emílcio José Lacerda Vilaça, Conselheiro do Conselho Estadual de

Defesa de Direitos Humanos - Conedh -, representando a Presidente desse

Conselho, Sra. Emely Vieira Salazar; Juarez Cirino dos Santos, Professor da
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Universidade Federal do Paraná - UFPR - e do Instituto de Criminologia e Política

Criminal - ICPC -; e Deputado Durval Ângelo, Presidente da Comissão de Direitos

Humanos desta Casa.

Execução do Hino Nacional

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

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Apresentação Musical

O locutor - Neste instante, assistiremos a uma apresentação dos jovens das

oficinas de canto e de percussão do projeto Árvore da Vida. O Árvore da Vida é um

projeto de desenvolvimento social e econômico realizado em Betim, na comunidade

do Complexo Jardim Teresópolis, localizada em frente à fábrica da Fiat. Idealizado

pela Fiat e executado pela Fundação AVSI e pela Cooperação para o

Desenvolvimento e Morada Humana - CDM -, o projeto oferece atividades que

abrangem formação humana, capacitação profissional, geração de trabalho e renda,

educação para jovens e adultos, fortalecimento das instituições locais, ações

culturais, esportivas e apoio sociofamiliar. O grupo apresentará as canções: “Cio da

terra”, de Milton Nascimento e Fernando Brant; “O sole mio”, canção napolitana; “Vira

virou”, de Kleiton e Kledir; e “O fortuna”, ária da ópera “Carmina Burana”, de Karl Orff.

O grupo se apresenta sob a regência de Rodrigo Firpe e Fred.

- Procede-se à apresentação musical.

Palavras do Sr. Presidente

Cumprimento o Secretário de Desenvolvimento Social, colega e amigo Deputado

Agostinho Patrús Filho, que abrilhanta o evento representando o ilustre Governador

Aécio Neves; a Sra. Márcia de Alencar Araújo Mattos, Coordenadora-Geral do

Programa de Fomento às Penas e Medidas Alternativas da Diretoria de Políticas

Penitenciárias do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça,

representando o Ministro da Justiça, Tarso Genro; o Desembargador Sérgio Antônio

de Resende, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais; Dr.

Cássio Soares, Subsecretário de Inovação e Logística do Sistema de Defesa Social,

representando o Dr. Maurício de Oliveira Campos Júnior, Secretário de Defesa

Social; nosso colega Deputado Durval Ângelo, digno Presidente da Comissão de
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Direitos Humanos desta Assembleia Legislativa; Dra. Paula Regina Fonte Boa,

Defensora Pública, representando o Dr. Belmar Azze Ramos, Defensor Público-Geral

do Estado; Sr. Emílcio José Lacerda Vilaça, Conselheiro do Conselho Estadual de

Defesa de Direitos Humanos, representando a Sra. Emely Vieira Salaz’’ar, Presidente

do Conselho; Prof. Juarez Cirino dos Santos, da Universidade Federal do Paraná e

do ICPC; demais autoridades presentes; funcionários da Casa; todos que nos

assistem pela TV Assembleia; senhoras e senhores.

É claro que somos obrigados a começar parabenizando esse belo projeto Árvore da

Vida, que mostra que é possível, quando se investe na pessoa humana com

dignidade, fazer essa transformação. O ser humano é fruto do meio e está aí um belo

exemplo para todos nós de um projeto que já está dando grandes e bons frutos.

Senhoras e senhores, a criminalidade crescente com a qual temos sido obrigados a

conviver leva-nos a vários questionamentos sobre possíveis meios de frear a

violência. O discurso da maioria das pessoas passa por penas mais severas, como a

prisão perpétua, a pena de morte e até pela diminuição da maioridade penal. Alguns

chegam até mesmo a pensar que o retrocesso aos tempos da Lei de Talião,

conhecida pela máxima do olho por olho, dente por dente, seja a melhor solução. Em

sentido contrário a todas essas ideias de maior celeridade, Cesare Bonesana, o

Marquês de Beccaria, em 1764, no clássico “Dos Delitos e das Penas”, afirmava que

a perspectiva de um castigo inevitável, mas moderado, causará sempre uma forte

impressão, mais forte do que um vago temor de um suplício terrível em relação ao

qual se apresenta alguma esperança de impunidade. Nesse trecho, Beccaria revelou,

talvez com mais propriedade que qualquer outro jurista ou sociólogo de nossos

tempos, a essência da punição. A pena tem sentido enquanto meio social para evitar

o desvio de conduta dos cidadãos para o crime e para impedir que o criminoso seja

novamente nocivo à sociedade. Alcançados esses objetivos, qualquer medida

ultrapassa sua essência e, por isso, é supérflua. Em muitos casos, a criminalidade

está relacionada a desigualdades sociais e a falta de oportunidades. Talvez

possamos, então, pensar na ressocialização por meio do acesso à educação e ao

trabalho e de outras formas de promoção da cidadania do apenado. Oferecer ao

indivíduo a oportunidade de integrar o meio social como verdadeiro cidadão, que
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estuda, trabalha, tem acesso a serviços públicos, pode levá-lo, de fato, a traçar novo

rumo para sua vida. A sociedade, maior interessada na recuperação do infrator, deve

fazer parte desse processo. Enquanto o entendimento predominante for o da

aplicação da pena como forma de devolver ao indivíduo o mal que causou,

dificilmente teremos mudança de postura no sentido de sua aceitação e reinserção

social. Devemos, portanto, analisar a pena como preparação para o retorno ao

convívio social harmônico. Nem sempre, para isso, será necessário encarcerar o

criminoso. A aplicação de outras medidas pode se mostrar suficiente e, muitas vezes,

mais eficaz que a privação de liberdade. De que forma se pretende promover a

recuperação do preso ao colocá-lo, por longos anos, em completo ócio? Quais efeitos

se espera que a mera privação da liberdade, sem processo algum de ressocialização,

produza no ser humano? Qual é a lógica de se aplicar a mesma pena, com variação

de tempo de cumprimento, a delitos com características tão diferentes? Por que não

aplicar penas privativas de liberdade apenas àqueles cuja gravidade dos delitos

exigirem, para proteção da sociedade, o isolamento? Com o ciclo de debates

“Alternativas à privação de liberdade - outras formas de promover justiça”,

procuraremos respostas para todas essas perguntas e para muitas outras.

Pretendemos discutir sobre novos modelos de apenamento e sobre a possibilidade

de maior aplicação das medidas alternativas já adotadas pelo sistema penal

brasileiro. O centro das discussões ultrapassará o âmbito do dever de punir do

Estado e alcançará a efetividade da punição para o infrator e para a sociedade. Muito

obrigado.

Palavras da Sra. Paula Regina Fonte Boa

Boa-noite a todos. Antes de mais nada, gostaria de registrar o pesar do Defensor

Público-Geral por não estar presente à abertura deste evento, motivo pelo qual lerei

sua breve manifestação. (-Lê:)

“Saúdo neste instante o Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente da Casa, na pessoa de

quem cumprimento os demais integrantes da Mesa, registrando quão profícua tem

sido a gestão de V. Exa., com a organização de múltiplas e importantes ações

legislativas, como os ciclos de debates como este que se inicia, fazendo evidenciar

para todos os recantos de Minas Gerais que esta é, sem dúvida, a Casa do povo,
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onde seus principais anseios são ouvidos, discutidos e respondidos, com a grandeza

que os mineiros merecem. Se esta é a Casa do povo, a Defensoria Pública de Minas

Gerais tem definido como a Casa da cidadania. Nós, Defensores Públicos, fomos

investidos de uma missão constitucional de atuar em defesa daqueles assistidos que

não têm recursos para pagar um advogado e esperam de nós que façamos justiça

para eles.

São notórias as dificuldades por que passa a Defensoria Pública de Minas Gerais. A

Assembleia Legislativa, sensível ao problema, instalou em março a sua frente

parlamentar de apoio à nossa Defensoria. O Congresso Nacional aprovou, em

setembro, a nova Lei Orgânica das Defensorias Públicas, que está à espera da

sanção presidencial. Lei imprescindível para a abertura de caminhos para o

fortalecimento de nossa instituição.

O tema deste ciclo de debates tem tudo a ver com a Defensoria Pública, que, sendo

uma instituição essencial e indispensável ao sistema de justiça, pode contribuir para a

implementação de práticas alternativas à prisão, já que 90% dos encarcerados no

País são nossos assistidos. Por isso a nossa oitiva é fundamental para apontar rumos

nessa seara.

Finalizo com as palavras da poetisa goiana Cora Coralina: ‘Tempo virá... As prisões

se transformarão em escolas e oficinas. E os homens, imunizados contra o crime,

cidadãos de um novo mundo, contarão às crianças do futuro histórias absurdas de

prisões, celas, altos muros, de um tempo superado’. Muito Obrigado.”

Palavras do Deputado Durval Ângelo

Boa-noite a todas e a todos. Na pessoa do Presidente da Assembleia, saúdo a

todos da Mesa. Creio que o número significativo neste ciclo de debates mostra a sua

importância. Tivemos 700 inscritos, e não houve mais porque a Assembleia

suspendeu as inscrições. Já dizia Clemenceau, na Primeira Guerra Mundial, que a

guerra é muito triste, muito cruel, muito difícil, para ser tratada só por Generais. É

uma responsabilidade de todos. E, da mesma forma, a questão prisional. De março a

setembro de 1997, fui Vice-Presidente da CPI do Sistema Prisional. Há 15 anos, faço

parte da Comissão de Direitos Humanos, que atualmente presido. De março a

setembro deste ano, fui relator e um dos autores com o Deputado João Leite da
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Comissão Especial de Execução das Penas no Estado. E ainda temos um quadro

que nos preocupa. Mesmo que possamos registrar avanços, persiste a questão da

superlotação, da violência, da tortura, e o mais grave: esse modelo é ineficiente no

que as leis de execução penal propõem, tanto a federal, onde diz textualmente que o

objetivo da execução penal é a harmônica integração social do condenado e do

internado, quanto a estadual, que é a reeducação do sentenciado e a sua

reintegração na sociedade.

O que encontramos? Uma reincidência altíssima no sistema normal, superior a

80%. Significa que gastamos hoje R$2.300,00 por preso ao mês, para que seja

internado numa escola do crime - dados de agosto. Criamos verdadeira indústria do

preso, como nas palavras proferidas em 1997 pelo Promotor Franklin Caldeira. Não

gastamos isso por aluno ao mês no Fundeb. O que havia em 1997? Na verdade,

12.600 pessoas internadas no sistema prisional mineiro. Em 2003, participei de outra

comissão, e esse número havia saltado para 23 mil presos. Em 2009, segundo a

última estatística de setembro, antes de fecharmos o relatório que vocês receberam,

havia 46.673 internos. Fizemos projeção para o final de setembro de 2011, e o

resultado é que teremos 76.430 presos no Estado. O mais grave é que gastaremos

R$2.000.000.000,00 a mais por mês, dinheiro que faltará para a educação, para a

saúde, para os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, para o Ministério Público e

para a Defensoria Pública.

O quadro que encontramos em relação à Defensoria Pública, segundo o último

senso nacional, é que 80% dos internos do sistema dependem desse órgão, e, em

Minas, esse número chega a 90%. Mas, de acordo com os últimos dados, 61% das

comarcas do nosso Estado não têm Defensores Públicos. No ano passado, segundo

o Ministério da Justiça, esse dado era de 52,4%, o que não significa que as comarcas

onde há Defensores em Minas atendem a demanda dos pobres e principalmente a

questão prisional. É interessante que o custo mensal de três presos equivale à

remuneração atual de um Defensor Público, que é a menor do Brasil. Sabemos que a

primeira lei penal, da época do Império, era para os pobres. Os escravos só eram

cidadãos ou sujeitos na lei quando eram réus, nunca quando eram vítimas. Vemos

que nosso ordenamento penal não mudou. É o velho chavão: para a cadeia, vão os
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três pês.

Nessa comissão, constatamos que um dos fatores centrais que aprisiona as

pessoas é o problema do consumo, da comercialização e do tráfico de drogas ditas

ilícitas. É interessante que, nesse trabalho de 120 dias, vimos que, em Minas Gerais,

75% dos aprisionados são analfabetos e semianalfabetos. Trabalhamos com dados

da Fundação Getúlio Vargas sobre pessoas que já experimentaram, usaram ou ainda

usam drogas ilícitas: quanto à classe A, que representa 5,28%, 5,29% da população

brasileira, esse número atingia 60%; quanto àquelas que possuem curso superior,

esse número era de 54%; e quanto às pessoas que têm ensino médio, 48%.

Essa estatística não é espelhada na grade carcerária do Estado de Minas Gerais.

Então, algo está errado. Isso significa que cidadãos e cidadãs das classes média e

alta geralmente não são penalizados pelo consumo de drogas. Cada vez mais, na

sociedade, ouvimos um discurso hipócrita, quando falam sobre o uso das chamadas

drogas ilícitas. Esse uso é proibido aos pobres, ou seja, aos três pês. O outro cumpre

o que permite a lei, no que diz respeito a medidas sociais e a tratamento.

Como estão presentes alguns alunos meus de Filosofia do Instituto São Tomás de

Aquino, gostaria de citar uma parábola, um aforismo, que o Leonardo Boff cita em seu

último livro, lançado há duas semanas aqui em Belo Horizonte. Trata-se de uma

história do filósofo dinamarquês, Kierkegaard, que viveu no início do século XIX e

morreu muito jovem, com 42 anos. No momento em que a Europa enfrentava uma

instabilidade muito grande, ele escreveu uma poesia. Digo poesia, pois a verdadeira

filosofia faz sempre uma ponte muito profícua e significativa com esse gênero

literário. Ele conta o caso de um palhaço de circo que se preparava, no teatro, para a

sua apresentação. (Lê:)

“O fato, conta ele, é que estava ocorrendo um incêndio nas cortinas do fundo do

teatro. Então, o diretor enviou o palhaço, que já estava pronto para entrar em cena,

para avisar o fato a toda a platéia. Suplicava que acorressem para apagar as chamas.

Como se tratava de um palhaço, todos imaginavam que era apenas um truque para

fazê-los rir. E eles riam e riam. Quanto mais o palhaço conclamava a todos, mais

esses riam. Pôs-se sério e começou a gritar alto: ‘O fogo está queimando as cortinas

e queimará todo o teatro, e vocês vão queimar junto’. Todos acharam tudo isso muito
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engraçado, pois diziam que ele estava cumprindo esplendidamente seu papel. O fato

é que o fogo consumiu o palco e todo o teatro, com as pessoas dentro. Termina

Kierkegaarde: ‘Assim, suponho eu, é a forma pela qual o mundo vai acabar, no meio

da hilaridade geral dos gozadores e galhofeiros, que pensam que tudo, enfim, não

passa de mera gozação”.

Escaldado em 15 anos de Comissão de Direitos Humanos, já tendo participado e

elaborado, há oito anos, como Presidente dessa Comissão, um relatório específico

sobre a questão da execução penal em Minas Gerais, digo que urge pensarmos um

novo modelo. Isso é o que pretendemos neste seminário. Urge discutirmos novos

paradigmas. Urge pensarmos nessa sociedade organizada a partir da penalização

para conter, claramente, uma classe social, ou seja, os mais pobres deste país.

Em relação aos caminhos, eu poderia dizer que aqui há muitas experiências

positivas, pois a sociedade mineira tem produzido muita coisa boa. O Prof. Juarez,

com toda certeza, apresentará agora algumas provocações. A Márcia trará uma

experiência muito rica. Tantos outros e vocês oferecerão as suas contribuições.

Como gosto e prefiro a incerteza, pois é nela que o ente coletivo se apropria dos

caminhos e das soluções, gostaria de encerrar com uma citação do poeta Antônio

Machado: “Caminante, no hay camino, el camino se hace al andar”. Caminheiro, não

há caminho, o caminho se faz no andar.

Então é o que queremos na provocação deste ciclo de debates, uma brilhante ideia

da nossa Secretaria de Promoção Social de Minas Gerais, da Subsecretaria de

Direitos Humanos, da Diretora dos Direitos Humanos, companheira Márcia Martini.

Esse ciclo foi assumido com muito carinho por tanta gente no Ministério Público, na

Defensoria Pública, no Tribunal de Justiça. Foi uma construção coletiva também da

Secretaria de Defesa Social, da sociedade, por meio da Apac e da associação dos

amigos das pessoas que sofrem privação de liberdade, além de tantos outros, como a

Subsecretaria, a Coordenadoria de Direitos Humanos de Belo Horizonte - que esteve

conosco -, a Secretaria de Direitos Humanos de Contagem, a Pastoral Carcerária, a

Pastoral Evangélica. Quero dizer que este é um caminho que tem de ser feito

coletivamente, que tem de ser construído por nós todos. Como dizia o Pe. Antônio

Vieira, quando citava o poeta na magna Grécia, o filósofo, ao ver o cortejo daqueles
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que iam para a forca, e passa primeiro o arcebispo, com todo o clero; logo em

seguida, vêm os julgadores, os Juízes, as autoridades todas e os que seriam

enforcados, no Sermão do Bom Ladrão de Vieira; atrás ia a tropa, para manter a

ordem do pessoal acorrentado, e o filósofo gritava pelas ruas, dizendo assim: “Lá se

vão os grandes ladrões a enforcar os pequenos ladrões”. Há 350 anos, e nada mais

real do que tudo isso. Nesse mesmo discurso, Vieira disse, há 350 anos, não hoje:

“Vivemos em um mundo em que, ao roubar-se uma galinha, vai-se preso, mas, ao

roubar-se um reino, tem-se título de rei”. Então construiremos este caminho, que é

nosso. Vemos aí, cada vez mais, que todos precisamos, merecemos, queremos uma

sociedade melhor, mais justa. A paz é o anseio do coração de cada um de nós, dos

nossos filhos, das pessoas que amamos, das pessoas que não conhecemos, mas

amamos por sermos da mesma raça, da mesma espécie humana, essa espécie ainda

tão lobo da sua própria espécie. Construiremos esse caminho. Há alguns pontapés: a

provocação da Subsecretaria, Sr. Secretário; a provocação do Tribunal de Justiça

com o PAI-PJ, com os novos rumos para a execução; a provocação da sociedade,

por meio da Apac; a provocação de tanta gente. Que isso seja nossa luz, nosso lume,

nossa estrela para caminhar. Obrigado.

Palavras da Sra. Márcia de Alencar Araújo Mattos

Boa-noite a todos e a todas. Cumprimento a Mesa na pessoa do Deputado Doutor

Viana, Presidente aqui, representando o Presidente da Assembleia Legislativa do

Estado de Minas Gerais, Deputado Alberto Pinto Coelho. Cumprimento os demais

integrantes da Mesa: Deputado Agostinho Patrús Filho, Exmo. Secretário de

Desenvolvimento Social, representando o Governador do Estado de Minas Gerais,

Aécio Neves da Cunha; Desembargador Sérgio Antônio de Resende, Exmo.

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais; Sr. Cássio Soares,

digníssimo Subsecretário de Inovação e Logística do Sistema de Defesa Social,

representando, neste ato, o Sr. Maurício de Oliveira Campos Júnior, Secretário de

Defesa Social; Deputado Durval Ângelo, Exmo. Presidente da Comissão de Direitos

Humanos da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais; Sra. Paula Regina

Fonte Boa, Defensora Pública, neste ato representando o Defensor Público-Geral

Belmar Azze Ramos; Sr. Juarez Cirino dos Santos, professor da Universidade
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Federal do Paraná e do ICPC; Sr. Emílcio José Lacerda Vilaça, representando a Sra.

Emely Vieira Salazar, Presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos

Humanos, todos compondo a tribuna de honra. Vim do Ministério da Justiça a Minas

Gerais para um ato de iniciativa da Assembleia Legislativa para tratar de tema tão

árido, que exige o reconhecimento, em primeiro grau, do Ministério da Justiça pela

relevante temática e coragem desta Assembleia de assumir essa questão, por meio

de um relatório. Já parabenizamos o Presidente da Comissão Especial da Execução

das Penas, que não apenas diagnosticou a realidade mineira e apontou boas práticas

realizadas no Estado, mas, sobretudo, foi contemporâneo e atual em resposta à

questão da execução penal no Brasil, que exige soluções e estratégias urgentes para

a redução da atual superlotação carcerária. Sem dúvida alguma, temos compromisso,

enquanto Ministério da Justiça, com o legado da Conferência Nacional de Segurança

Pública, que traz em seu Princípio 7º a remodelação do sistema penitenciário

brasileiro, incluindo as alternativas penais e destacando as penas restritivas de

direito, a Justiça Restaurativa e a mediação de conflito como possibilidade de

equalizar a crise aguda da prisão no Brasil atual. Nessa mesma conferência, como

resultado de discussão e diálogo social, envolvendo mais de meio milhão de

brasileiros, em nenhum momento foi apresentada pelos trabalhadores da segurança

pública, pelos gestores do poder público brasileiro e pela sociedade brasileira

proposta de pena de morte e prisão perpétua. Isso representa expressivo avanço e

demonstração do quanto podemos dialogar e construir espaços públicos com todos

os segmentos e atores estratégicos dessa temática, por meio do discurso

democrático e com a garantia da arena pública, do espaço social, do espaço da

cidadania. Nos princípios e nas diretrizes da Política Nacional de Segurança Pública,

recentemente pactuada, vemos de modo evidente a tendência de se construir a

prevenção à criminalidade e a repressão qualificada ao crime, asseguradas e

extremamente presentes nos 10 princípios e 40 diretrizes aprovados na Conferência

Nacional de Segurança Pública.

Vice-Presidente, com esse resultado, permita-me dizer que poderemos, em abril do

próximo ano, debater a revisão das Regras de Tóquio, a revisão das regras de

tratamento ao prisioneiro, com expressivos resultados do nosso relatório brasileiro,
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que será encaminhado à ONU até o final deste ano.

Este congresso mundial realiza um debate a cada cinco anos. Ou seja, a cada 5

anos, os 192 países que integram a ONU rediscutem as resoluções pactuadas sobre

prevenção ao crime e justiça criminal. O Ministério da Justiça teve a honra de receber

a notícia de que pauta na agenda internacional a prática das penas e medidas

alternativas e a prática da justiça alternativa como uma das melhores do mundo em

relação à estratégia para a redução da superlotação carcerária. Com essas

informações, desejamos que este ciclo de debates, essa brilhante iniciativa da

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais concorra, principalmente, para que

possamos, em um diálogo extremamente interativo, articular as instituições aqui

representadas nesta tribuna de honra com a sociedade civil, as autoridades

intelectuais e os gestores públicos, a fim de repensarmos e reconstruirmos esse

modelo que tanto nos aproxima neste momento e que, sem dúvida alguma, a partir de

amanhã, poderá dar novo significado às nossas práticas. Com muita esperança, Vice-

Presidente, estamos aqui, como Ministério da Justiça, para reconhecer a prática

moderna e extremamente avançada com que o governo de Minas tem tratado a

temática da execução penal. Nesse reconhecimento, quero dizer que a prevenção à

criminalidade guarda, de modo especial para a prática mineira, a vantagem de o

Brasil ter conquistado uma das melhores práticas do mundo. Muito obrigada.

Palavras do Secretário Agostinho Patrús Filho

Boa-noite a todas e a todos! Deputado Estadual Doutor Viana, Vice-Presidente da

Assembleia, neste ato representando o Presidente desta Casa, Deputado Alberto

Pinto Coelho; Márcia de Alencar Araújo Mattos, Coordenadora-Geral do Programa de

Fomento às Penas e Medidas Alternativas da Diretoria de Políticas Penitenciárias do

Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça, representando o

Ministro da Justiça, Tarso Genro; Desembargador Sérgio Antônio de Resende,

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que muito nos honra

com sua presença, e que tem, com sua liderança e sua atuação à frente do referido

Tribunal, deixado seu nome na história dos grandes Presidentes dessa Corte;

Subsecretário, meu colega de governo Cássio Soares, representando, neste ato, o

Dr. Maurício de Oliveira Campos Júnior, Secretário de Defesa Social; Deputado
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Durval Ângelo, meu companheiro nesta Casa, digno Presidente da Comissão de

Direitos Humanos desta Assembleia Legislativa; Dra. Paula Regina Fonte Boa,

Defensora Pública, representando o Dr. Belmar Azze Ramos, Defensor Público-Geral

do Estado; Sr. Emílcio José Lacerda Vilaça, Conselheiro do Conselho Estadual de

Defesa de Direitos Humanos, representando a Sra. Emely Vieira Salazar, Presidente

do Conselho; e Prof. Juarez Cirino dos Santos, da Universidade Federal do Paraná e

do ICPC. Gostaria de saudar também os jovens do programa e do projeto Árvore da

Vida, que nos saudaram e nos propiciaram momentos tão sublimes com a

apresentação que aqui fizeram.

Essa é uma alegria. O Governador Aécio Neves me incumbiu de representá-lo

nesta solenidade e de dizer da importância de discutir temas tão relevantes como

este. Agradeço as palavras do Deputado Durval Ângelo. Tenha certeza, Deputado, de

que as boas ideias e as boas palavras do governo recebem sempre nesta Casa ecos

positivos. Considerando-se o esforço concentrado e conjunto do governo de Minas,

por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, da Assembleia Legislativa, da

Secretaria de Defesa Social, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público e do

governo federal, além das entidades aqui envolvidas - os principais atores desta

discussão -, podemos já considerar vitoriosa a iniciativa de debater as alternativas à

privação de liberdade. Portanto é importante saudar e parabenizar cada um por este

evento; é importante buscar alternativas para levar às pessoas que, porventura,

cometeram crimes; é importante apresentar às pessoas que, por um ato de desvio,

foram apenadas e têm que pagar à sociedade alternativas que não sejam a da

privação da liberdade. E, para pensarmos em prevenção, temos que pensar, em

primeiro lugar, nas questões sociais e nos direitos humanos. É assim que a

Secretaria de Desenvolvimento Social, por meio da Subsecretaria de Direitos

Humanos e da Superintendência de Direitos Humanos, vem buscando trabalhar,

integrando as diversas ações do Estado para prevenir a violência e a criminalidade.

Na hora em que os índices de criminalidade aumentam e atingem números que

jamais gostaríamos de verificar, as primeiras vítimas são as pessoas e suas famílias.

Portanto, ao buscarmos a melhor qualidade de vida para a população e a inclusão

das pessoas, com uma melhor distribuição de renda, qualidade de ensino e atenção à
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saúde, enfim, com maiores investimentos do Estado, diminuiremos o problema.

Enxergamos a questão, principalmente, pela ótica da prevenção. O governo de Minas

tem trabalhado por meio de diversos programas, e, ao desenvolvê-los, estamos

diminuindo, como bem disse o Deputado Durval Ângelo, os investimentos com a

manutenção dos presos e a construção de novas penitenciárias. Assim poderemos

aumentar os investimentos voltados ao cidadão. Venceremos a criminalidade no

nosso Estado e no nosso país, buscando sempre reduzir as desigualdades sociais.

Hoje foi publicado pelo PNUD os números do IDH em todo o mundo. Esses números

nos trouxeram também algumas informações a respeito das desigualdades sociais, e

nos preocupa muito a colocação do Brasil entre os 10 países com a maior

desigualdade, pois esse é, sem dúvida alguma, um fator indutor da criminalidade.

Atualmente, os 10% mais ricos da nossa sociedade detêm 43% de toda riqueza,

enquanto os 10% mais pobres detêm apenas 1% dela. Portanto, enfrentando de

frente as questões da saúde, da educação e das desigualdades sociais e buscando

fazer com que as pessoas tenham oportunidade e usufruam dos direitos humanos,

vamos ter uma sociedade mais justa, fraterna, com menos problemas de

criminalidade

Sem dúvida alguma este ciclo de debates nos traz ao debate e à discussão aqui. A

comissão formada nesta Casa e o seu relatório já nos trouxeram uma imagem da

situação da criminalidade e dos projetos que são desenvolvidos em Minas Gerais -

aliás, um relatório foi muito bem preparado pela Assembleia de Minas. Quero

parabenizar os Deputados João Leite, Presidente da Comissão, e Durval Ângelo,

como seu relator, pelo trabalho desenvolvido. O governo de Minas também

reconhece os diversos programas que realiza, por meio das Secretarias de

Desenvolvimento Social e de Defesa Social, das Apacs, que são estabelecidas e

criadas no nosso Estado; e ainda com a contribuição efetiva do Tribunal de Justiça,

por meio do seu programa PAI-PJ, que tem-se destacado não só em Minas e que já é

hoje fonte de procura e busca dos outros Estados. Levar esse programa para mais

outros Estados pelos resultados tão positivos que são alcançados... É assim, por

meio de um esforço integrado do governo do Estado, do Tribunal de Justiça, da

Defensoria Pública e da Assembleia de Minas, ou seja, somando esforços é que
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conseguiremos buscar soluções e alternativas à privação de liberdade.

Além disso, penas que também possam ser não só alternativas, mas também uma

abordagem restaurativa para os que cometeram crimes, a fim de que possam buscar

seus laços sociais; criminosos e vítimas debatendo ali o porquê de aquilo estar

acontecendo e de haver aquela disputa e aquele desentendimento e, de forma

conjunta, buscarem soluções para o problema ocorrido. É só assim que o governo de

Minas entende o tema maior deste debate. Precisamos e temos muito ainda a

caminhar, mas tenho certeza de que, após este ciclo de debates, a situação e os

horizontes do nosso Estado estarão ainda melhores do que no dia de hoje, em que se

inicia e é aberto este debate.

Tenham certeza de que todas as inúmeras sugestões e proposições que surgirem

aqui serão estudadas por parte do governo de Minas e colocadas em prática, para

que todos os mineiros, não só os que vivem plenamente os seus direitos, mas

também os que infelizmente perderam a capacidade de exercê-los, tenham dias

melhores.

Muito obrigado pelo convite para estar aqui, pela oportunidade de debater em

conjunto este tema tão importante para a sociedade mineira e, acima de tudo, por

propiciar ao governo do Estado sugestões que certamente serão tão ricas para a

implementação e a melhora das políticas públicas. Obrigado. Boa noite.

Palavras do Sr. Juarez Cirino dos Santos

Gostaria de começar esta palestra lembrando uma afirmação de um penalista, sim,

mas grande filósofo - conservador, é verdade, mas humanista -, chamado Gustav

Radbruch, que, na sua filosofia do direito, disse: “Não precisamos de um direito penal

melhor; precisamos de qualquer coisa melhor do que o direito penal”. E esse é o

sentido da nossa palestra.

Fico até comovido ao ver que fui convidado a falar sobre “Alternativas à privação de

liberdade: outras formas de promover justiça”. Não se trata de outras formas de

punição, mas de outras formas de promover justiça. Essa é a questão. E por que se

coloca a questão “outras formas de promover justiça”? Porque ninguém mais aguenta

ouvir o discurso punitivo, o discurso oficial da teoria jurídica da pena, da correção, da

ressocialização, da reabilitação, ninguém mais acredita no discurso da ideologia “re”,
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como diria o Zaffaroni. Isso porque a história da prisão, da privação de liberdade é

marcada pelo isomorfismo reformista, como dizia Foulcault; ou seja, pela constatação

do fracasso e pela reproposição do mesmo projeto fracassado - com algumas

reformas, é verdade. A história da prisão é a história da reforma da prisão, isto é, da

recomposição do projeto fracassado.

Foulcault falava de 150 anos, mas, como faz 50 anos que ele disse isso, há 200

anos é assim. E por quê? Por que persiste, por que se insiste, por que esse projeto

fracassado? Hoje sabemos: mesmo os ideólogos, os pensadores do sistema estão

convencidos de que enfim a prisão fracassou. É verdade que a explicação, a gênese

desse fracasso é mostrada pelos criminólogos, pelos críticos, pela criminologia crítica,

radical, que costuma dizer que, na verdade, esse discurso do fracasso é limitado aos

objetivos aparentes, declarados, da pena criminal. Os objetivos reais são outra coisa.

Fracassaram os objetivos declarados de reforma, de recuperação, de correção. E

esse fracasso não é do Brasil, não é da Argentina; é universal. Quanto maior a pena,

maior a reincidência. Isso se reconhece até na exposição de motivos do Código

Penal.

A prisão não só não recupera, mas produz efeitos negativos sobre o condenado;

efeitos de desclassificação social, como, por exemplo, a perda do emprego.

Normalmente, o condenado não tem emprego, mas, se tem, perde-o. Existe, ainda, a

perda dos laços afetivos.

Com o ingresso na subcultura da prisão, a subcultura que conhecemos como da

violência e da corrupção, o sujeito condenado remodela a sua imagem, reformula a

sua autoimagem como criminoso. Ao ser tratado como criminoso, responde como

criminoso, comporta-se como criminoso. Ou seja, há um conjunto de deformações

psicológicas e emocionais. Ele entra num processo de desculturação, ou seja, de

desaprendizagem das normas de convivência social e de aprendizagem das normas

e das regras de sobrevivência na prisão, que são as regras e as normas da violência

e da corrupção.

E quando ele está absolutamente adaptado a essa subcultura violenta e corrupta

que é a prisão, quando cumpriu sua pena e retorna à comunidade com as mesmas

condições sociais adversas que estavam na origem da criminalização primária,
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enfrenta também a atitude hostil da sociedade, a atitude dos outros que esperam que

o ex-condenado se comporte como egresso, como ex-condenado, como criminoso,

praticando logo os crimes. Não tem saída.

E se isso é assim, se todos sabem que isso é assim, por que é que continua a

ideologia da prisão? Por que é que a prisão persiste como a instituição para onde são

encaminhados aqueles que praticam crimes? Por que é que a pena privativa de

liberdade continua como a principal resposta do Estado para o comportamento

criminoso? Por que é que a política penal é a única política do Estado para a questão

criminal? A criminologia crítica tem a sua resposta. É que isso se explica pelos

objetivos reais da pena criminal, e não pelos objetivos declarados pela ideologia

dominante. Os objetivos reais são outros. Eles são ocultos. Eles não aparecem no

discurso oficial. O objetivo real da prisão, que explica a sua sobrevivência nas

sociedades contemporâneas, é a garantia das desigualdades sociais. Sociedades

desiguais não podem sobreviver sem a polícia, sem o sistema criminal rigoroso e sem

a prisão. Ou seja, a prisão se explica, portanto, e esta é uma tese difundida na

criminologia crítica não pelos seus objetivos declarados, que são os motivos por que

ela fracassou, mas pelos seus objetivos ocultos ou reais, pela garantia das

desigualdades sociais.

E é preciso dizer isto: a Constituição institui a desigualdade social dessa relação

capital e trabalho assalariado. O direito civil disciplina a desigualdade social porque

trabalha a questão da propriedade. O direito do trabalho legitima a expropriação da

mais-valia. O direito penal garante isso tudo. E garante como? Precisamente por

aquilo que Foulcault chamava de “gestão diferencial da criminalidade”.

Ele falava das ilegalidades, da criminalidade. “Ilegalitè”, em francês, nesse caso,

significa criminalidade, a gestão diferencial da criminalidade, que consiste na

repressão dos subalternos e na imunidade dos poderosos. É assim que funciona o

sistema de justiça criminal. Alguém pode negar que seja assim? Basta olhar as

prisões e ver as populações que lá estão.

Falar sobre alternativas à privação da liberdade é motivo de grande satisfação,

porque significa apresentar uma ideia que pode reduzir o sofrimento de muita gente,

que pode reduzir esse flagelo social que a pena privativa de liberdade produz, a qual



____________________________________________________________________________
934

não objetiva melhorar o ser humano nem piorá-lo, mas garantir um sistema de

relações sociais fundado na desigualdade.

Alternativas, senhores, temos e muitas. São muitas as alternativas apresentadas e

defendidas pelo discurso oficial e pelo discurso crítico. Estão à mão as alternativas

legais e as alternativas, diria, criminológicas, porque vêm da criminologia.

Começaremos falando rapidamente sobre as alternativas legais existentes no sistema

de justiça criminal brasileiro, que poderiam ser implementadas. Sua implementação

significaria efetivamente uma redução imensa do sofrimento que o Estado produz

sobre a população marginalizada, sofrida, subalterna, sobre esse povo pobre e sem

poder.

Por exemplo, como dito aqui, temos as penas restritivas de direito, as penas de

multa e os substitutivos penais, que funcionam como alternativas legais e que

representam formas legisladas de alternativas de promoção da justiça sem punição,

sem pena, as quais chamamos de penas restritivas de direito. Não nos interessa o

nome, são restrições de direito que preservam a liberdade, que impedem a prisão. O

legislador, em 1984, pensou nessas penas restritivas de direito precisamente para

evitar a prisão. As penas restritivas de direito têm natureza autônoma, isto é,

cumprem integralmente os objetivos atribuídos à pena privativa de liberdade, que elas

substituem. Todavia, ao mesmo tempo em que o legislador cria essa alternativa, ele

coloca uma série de obstáculos que, na prática, funcionam como impedimentos à sua

aplicação, os quais os Juízes, lamentavelmente, com exceção de alguns

comprometidos com a democracia, se sentem na obrigação de usar e ampliar,

inviabilizando a própria pena restritiva de direito. Por exemplo, entre as condições

relativas aos crimes, estabelecem que as penas de direito aplicam-se aos crimes

dolosos, sem uso de violência, punidos com até quatro anos de reclusão - essa

disposição está meio perdida, pois essa norma ficou muito confusa no Código Penal,

de tal forma que alguns até a desconhecem -, ou a crimes violentos, desde que a

pena seja inferior a um ano. Por que quatro anos? Por que nos crimes sem violência?

Por que menos de um ano nos crimes violentos? Por que não dois anos para os

crimes violentos, ou quatro? Por que não ampliar a pena para os crimes não violentos

de quatro para seis ou oito anos? Se o objetivo é exatamente evitar a ação
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criminogênica do cárcere, reduzir os danos causados pelo cárcere, por que não

potencializar o uso dessas medidas, que estão na lei? Por que não? Isso o legislador

pode fazer; o Juiz, não. O Juiz não pode produzir o direito. Mas, com relação aos

crimes decorrentes de imprudência, aos crimes culposos, devem ser consideradas

algumas questões que, aí sim, dependem do Juiz. Por exemplo, outras condições das

penas restritivas são relacionadas ao autor, que não pode ser reincidente em crime

doloso, sendo que hoje ninguém mais considera isso. A reincidência, na verdade, é a

afirmação do fracasso do Estado na promoção da ressocialização, que está entre os

seus objetivos. A reincidência real, que implica a passagem do sujeito pelo sistema, é

a indicação evidente do fracasso do Estado. Quer dizer, a responsabilidade é do

Estado. Ninguém mais acredita nesse conceito de reincidência. Estamos trabalhando

com o quê? Com direito penal de autor? Se o réu é reincidente em crime doloso, o

Juiz pode desprezar essa questão, e há Juízes que a desprezam, que não trabalham

com o conceito de reincidência.

Mas há coisas piores. É preciso ainda que existam elementos que indiquem a

suficiência dessa medida substitutiva da pena restritiva da liberdade. Aí é que entra a

questão ideológica, subjetiva do Juiz. É preciso que a culpabilidade, os antecedentes,

a conduta social, a personalidade, os motivos e as circunstâncias indiquem a

suficiência da substituição. Mas, infelizmente, a imensa maioria dos Juízes, ou pelo

menos parcela considerável deles, assim como dos tribunais, são vagos. Quando se

trata da culpabilidade, em vez de demonstrá-la - e é preciso demonstrá-la, pois se vai

privar o acusado de um benefício -, dizem apenas de uma culpabilidade intensa. Ora,

o que é culpabilidade intensa? Quando se trata dos antecedentes, dizem apenas de

maus antecedentes. Quais são esses maus antecedentes? Hoje os Juízes

avançados, o Ministério Público avançado e os professores avançados entendem que

antecedentes só podem ser condenações criminais transitadas em julgado, que não

constituem reincidência, o que é possível, porque a reincidência significa a prática de

um novo crime depois do trânsito em julgado de uma sentença condenatória por

crime anterior. Se um novo crime foi cometido antes do trânsito em julgado da

sentença, esse trânsito em julgado não constitui reincidência para efeitos técnicos. Só

se pode considerar como antecedente a condenação anterior, com trânsito em
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julgado, que não constitui reincidência.

Vamos deixar a conduta social, os motivos e as circunstâncias de lado e vamos

tratar da personalidade. Como os julgadores gostam de falar da personalidade do

acusado! Mas, senhores, ninguém sabe o que é personalidade, nem os psicólogos,

nem os psiquiatras; ninguém consegue definir a personalidade. Esse talvez seja o

conceito mais controvertido em psicologia, mas nós achamos que sabemos o que é

personalidade. Nós fazemos um curso de Direito e não estudamos psicologia na

faculdade, mas sabemos o que é personalidade. Daí, quando olhamos para o réu,

dizemos que ele tem a personalidade voltada para o crime. Mas que disparate! E, por

causa dessa personalidade voltada para o crime - quem diz isso não sabe o que está

dizendo, porque não sabe sequer o que é personalidade, e, aliás, isso deveria sair da

lei -, o réu perde um direito. Perde um direito porque tem a personalidade voltada

para o crime! Ora, façam-me o favor. E vai por aí.

Sei que tenho tempo e preciso trabalhar com esse tempo. É claro que existem

causas de revogação obrigatórias, facultativas, mas quais são essas restrições de

direito que podem cumprir esse papel importante? Temos cinco espécies. Existe a

prestação pecuniária, a perda de bens e valores, a prestação de serviços à

comunidade, a intervenção temporária dos direitos e a limitação de fim de semana.

A prestação pecuniária é prevista na lei como pagamento, à vítima ou a seus

descendentes, de valor em dinheiro de, pelo menos, um salário mínimo e de, como

máximo, 360 salários mínimos. Isso é institucionalização de justiça restaurativa da lei

penal que está aí. É só aplicar. Por razão que veremos daqui a pouco, a vítima não

está interessada em punição; está interessada em reparação. Isso poderia funcionar

como outra forma de produzir justiça.

A perda de bens e valores faz parte do Fundo Previdenciário Nacional, que seria

determinado pelo valor maior, sem prejuízo da vítima ou proveito do autor. Mas deixar

esse Fundo Previdenciário ir para o Estado? Por que não destiná-lo à vítima? Por que

o legislador não altera isso? O Estado não precisa dessa arrecadação. Ou será que

precisa? É tamanha a crise fiscal que precisa desse pagamento por parte do

acusado?

A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas parece até piada,
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porque essa prestação de serviços deve ser feita a entidades de assistência,

hospitais, escolas, orfanatos e programas comunitários ou estatais na relação de 1

hora por dia de condenação. Se o sujeito tem, digamos, seis meses de condenação,

prestará 180 horas de serviço. Isso é ótimo. Mas o que ocorre com as penas de

restrição de direito conhecidas como prestação de serviço à comunidade? Os Juízes

não têm entidades a quem designar o sujeito para prestar o serviço, e as entidades

que existem não o querem porque ele é um condenado. Quantas vezes ouvi o Juiz

ofertar essa possibilidade e ninguém aceitar. Por que não há campanhas com o

objetivo de abrir a consciência dessas entidades, que são entidades públicas? Essa

prestação de serviços à comunidade surgiu como grande proposta no âmbito das

penas restritivas de direito, como a principal pena restritiva. As outras duas são a

interdição temporária do direito, no caso de privação, vedação, proibição de exercício

de cargo, função pública, mandato eletivo, profissão, atividade, ofício, perda da

habilitação ou licença do poder público, como também perda da habilitação para

direção de veículos automotores; e a limitação de fim de semana, que também é

outra piada, porque deve ser cumprida em casa de albergados, e não existem casas

de albergados. Talvez eu conte nos dedos de uma mão as casas de albergados no

Brasil. Cria-se uma pena restritiva de direito que deve ser cumprida em casas de

albergados à razão de 5 horas diárias, aos sábados e domingos, e não há casas de

albergados. Parece-me que existem uma ou duas em Santa Catarina, em São José;

em Minas, honestamente, não sei se existe. Então, é o caso de estar no território dos

demais Estados, duas ou três.

E a pena de multa? Por que não a pena de multa? Na Alemanha, por exemplo, a

pena de multa é a pena mais frequentemente aplicada pela Justiça criminal, em 85%

das condenações, sobrando apenas 15% para os demais delitos. Aqui, no Brasil,

existe um problema seriíssimo, porque a pena de multa funciona como uma

possibilidade abstrata, visto que, na prática, ela não se aplica por ser uma pena

sempre prevista como cumulativa com a pena privativa de liberdade. Ou seja,

privação de liberdade mais multa. Isso sim é ruim.

A pena de multa ocorre naquelas pequenas e poucas hipóteses em que é prevista

como alternativa, como é o caso do delito de bagatela, do crime de bagatela. Na
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verdade, nesses casos, a pena de multa não deveria ser aplicada, e sim

descriminalizada, mas vamos conversar sobre isso daqui a pouco.

Sobre os substitutivos penais, a pena de multa é prevista em uma quantidade entre

10 e 360 dias-multa, dependendo da natureza do injusto e da probabilidade de novo

agente. No que toca ao seu valor, dependendo da capacidade econômica e financeira

do acusado, a pena de multa é aplicada entre o mínimo de um trinta avos do salário

mínimo e o máximo de cinco vezes o salário mínimo, por dia-multa. Isso podia ser

melhor aproveitado, mas não é.

A última alternativa legal é representada pelos substitutivos penais, que são a

suspensão condicional da pena e o livramento condicional. Também na área da

chamada criminalidade de menor potencial ofensivo, aquelas da Lei nº 9.099, existem

a suspensão condicional do processo, que não deixa de ser um substitutivo penal, e a

transação penal. Vamos falar um pouco sobre as duas primeiras, mas, antes, é

preciso explicar como elas se engendram, isto é, falar sobre as explicações

tradicionais que dizem que as medidas substitutivas surgiram, primeiro, por razões

humanitárias, pelo fato de sentirmos piedade dos condenados. Daí surgiu a ideia de

criar formas para impedir a prisão ou para apressar a saída da prisão, no caso do

livramento condicional. Há ainda a alegação científica de que a pena de prisão só

produz danos para justificar a limitação desses danos.

Na verdade, hoje acredita-se muito mais nas explicações trazidas pela criminologia

crítica que fala, primeiramente, na superlotação carcerária. Não se trata de nenhuma

atitude de piedade, mas de comprovação de que o sistema está explodindo e de que

precisamos aliviá-lo. Superlotação carcerária é uma questão prática. Está certo. Se

vai beneficiar pessoas, por que não adotar isso? Para justificar a existência das

medidas substitutivas, existe ainda o problema da crise fiscal. O Estado não tem

dinheiro para gastar com o sistema penal, então vamos descarcerizar.

Fato é que nada disso existe. O que existe é uma ampliação do controle. Os

substitutivos penais representam essas formas de alívio no sistema, e eles surgem

em decorrência da crise fiscal, mas, de fato, o que se fez foi ampliar o controle,

estendendo-o para o mercado, para a sociedade e para a família, sendo a prisão a

garantia disso tudo. Se o condenado não cumprir as condições da suspensão
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condicional da pena, ele irá cumprir a pena de prisão. Da mesma forma, se ele não

cumprir as condições do livramento condicional, ele irá cumprir a pena de prisão,

integralmente. Isso só veio reforçar e revigorar a própria prisão.

Temos de conviver com isso, mas reconhecendo que, de fato, revigora e reforça a

prisão. Não podemos negar que a suspensão condicional da pena significa a evitação

do contato do sujeito com a prisão; e o livramento condicional, a redução do tempo de

passagem pelo sistema formal do controle, o que só pode ser digno de aplauso.

Essas são as alternativas legais, que estão à disposição, que podem ser utilizadas,

mas a reflexão, essa inquietação que leva os especialistas, a sociedade e as

autoridades a procurarem alternativas encontra precisamente na criminologia

algumas propostas que precisam ser conhecidas. A primeira coisa que a criminologia

diz e que é preciso ouvir, aliás, dirigida pelo mote ou por essa definição do Gustav

Radbruch, é que o que precisamos não é de um direito penal melhor. É bobagem

tentar desenvolver e aperfeiçoar tecnicamente o direito penal, porque precisamos,

sim, de qualquer outra coisa melhor que o direito penal.

Em alguns países, essa forma de ver a questão manifestou-se em políticas

públicas, que podem ser definidas até, se quiserem, como reformas sociais, não

como reformas do direito penal, mas como políticas públicas de intervenção

socioestatal ou da sociedade no Estado naquilo que a tecnologia apresenta como a

gênese ou a origem da criminalidade. Quer dizer, reformas sociais que serão capazes

de promover o desfavorecido, especialmente a juventude, por meio de uma política

de emprego, de salário justo, de moradia, de saúde, de educação que seja capaz de

integrar essa população sofrida da periferia, que não está em condições de se

integrar na sociedade tecnológica, informatizada, do mundo atual. Sem uma política

de educação massificada, não é possível alterar as taxas de criminalidade. Não é

com polícia, com mais polícia; não é com justiça penal, com mais justiça penal, nem

com justiça penal mais rápida; não é com mais prisões que enfrentaremos a

criminalidade, mas é com essas políticas públicas que poderemos acertar a gênese

da criminalidade, porque reduzirá as desigualdades sociais, suprirá as carências da

população marginalizada e excluída do mercado de trabalho e do processo de

consumo, porque não podem consumir pelas próprias condições de cidadania. Isso é
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o que marca, por exemplo, os países mais avançados, que já fizeram isso e deu

resultado. Se olharmos o que fazem os países nórdicos, como a Escandinávia, a

Dinamarca, a Suécia, a Noruega... Claro que é um outro mundo.

Não se pode comparar o Primeiro Mundo, do sistema capitalista globalizado, com a

periferia. Mas há mudança de ênfase em relação à questão criminal. Por meio de

políticas públicas massificadas, e não setoriais, é possível reduzir isso, envolvendo

todos os Poderes e todos os âmbitos federativos, os Municípios, os Estados.

Minas está de parabéns. Não tenho conhecimento de outra iniciativa dessa

natureza em Estado algum do País. Minas largou na frente na discussão desse

assunto, por meio do Poder Legislativo, com a participação do Poder Executivo e, é

claro, do Poder Judiciário. Estamos preocupados com a questão ao fazer discussão

dessa natureza. É possível, pela promoção das condições reais de vida do povo,

acertar as determinações estruturais, as raízes sociais da criminalidade e reduzir

essas taxas a um nível perfeitamente administrável, porque essa questão de acabar

com a criminalidade é muito utópica. A violência está ligada à própria agressividade

humana. A psicanálise está aí para nos mostrar que a agressividade, o instinto

agressivo é algo extremamente poderoso. Qualquer pessoa está sujeita a cometer

fato violento definido por lei como crime. Isso é óbvio. Essa criminalidade poderia ser

evitada, mas não é.

Quero passar das reformas, das políticas públicas para esse modelo antropológico

da justiça restaurativa, que se propõe hoje com muita ênfase. Na verdade, ela não é

outra coisa senão o retorno às formas pré-estatais de solução de conflitos, que não

significam a guerra de todos contra todos. Ao contrário, há muitos procedimentos de

mediação, de compensação e de indenização, hoje definidos como justiça

restaurativa, a qual só se realizou historicamente para solucionar problemas. Isso se

mostra como perspectiva real, não dentro do direito penal, do sistema formal de

controle, mas de processos informais, de aproximação entre o autor e a vítima. Essa

é a grande questão. Na imensa maioria dos casos, as vítimas estão muito mais

interessadas em reparação que em punição, especialmente nos crimes patrimoniais,

que são o grosso da criminalidade. Até mesmo depois da punição, há encargo

desagradável, a pessoa tem de comparecer, prestar declarações. Alegam: “Há
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reparação, mas essa é uma ação pública, temos de punir. O Ministério Público já

propôs a denúncia, agora temos de ir até a sentença”. Vamos acabar com isso.

Temos limites legais que poderiam ser superados se houvesse pequena mudança. O

Ministério Público já tem poder imenso na transação penal, que extingue a

punibilidade. É a reparação do dano, essa chamada Justiça Restaurativa, que

também extingue a punibilidade. É a reparação do dano, essa chamada Justiça

Restaurativa, que também extingue a punibilidade. Por que não implementar isso?

Quero falar sobre a última proposta da criminologia, que tem, como perspectiva

final, a abolição do sistema penal. Mas isso tem de ser feito em uma perspectiva final,

porque não é possível - e isso é compreendido muito claramente pelo criminólogos

críticos e radicais - abolir o sistema penal sem que seja superada essa sociedade

fundada em uma desigualdade, ou, digamos, com esse matiz desigual, sobre a qual

se assenta a sociedade moderna. Para se abolir o sistema penal, tem-se de abolir

também esse sistema desigual, fundado na exploração do homem pelo homem, pois

ele não subsiste sem a prisão. Embora o discurso político não diga isso, trata-se de

um fato que não se pode negar. A moderna sociedade capitalista, a expressão mais

característica e extrema da desigualdade, não pode sobreviver sem a pena de prisão.

Embora Louck Hulsman, Nils Christie e todos esses luminares da criminologia crítica

estejam convencidos disso, há um outro segmento que diz que não é possível abolir a

prisão sem superar o sistema desigual da sociedade capitalista, que depende da

prisão e da criminalização, ou seja, depende de criminalizar e de punir para

sobreviver.

Isso é uma meta, mas, até lá, poderemos fazer muita coisa. Há a proposta de um

direito penal mínimo, de redução do direito penal, no que diz respeito àqueles crimes

que lesionam bens jurídicos individuais e a superação do direito penal simbólico, que

existe somente para efeitos retóricos e até para funcionar como alívio de consciência,

ou seja, para que os Juízes se livrem daquela má consciência ao condenar os sem-

poder, pois são somente esses que eles condenam. Dizem: “Agora, a Justiça é igual

para todos, pois podemos punir também os poderosos e os autores de crimes contra

o meio ambiente, o sistema financeiro e a ordem tributária”. Isso é ilusão. Isso até fez

parte das propostas da criminologia crítica no passado. É ilusão pensar, como disse o
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Baratta, que o direito penal pode, em algum país, em algum tempo, punir os

poderosos. Ele nunca puniu e nunca punirá. Não vamos fazer justiça penal por meio

da burocracia do processo penal. Podemos fazer justiça social por meio de

movimentos, mudanças e lutas políticas. Isso construirá um novo direito e uma nova

ordem social. O direito é sempre política legislada. Não há outra coisa senão política

em forma de lei. A política não existe sem o direito. E o direito é sempre a expressão

de uma correlação de forças políticas, seja ele o que for.

Até lá e enquanto isso, por que não começamos a descriminalizar? Por que não

adotamos uma política de descriminalização? Podemos começar pelos crimes sem

vítimas, como o aborto e o autoaborto. Quase não se pune por aborto, e, por

autoaborto, pune-se menos ainda. E a predação social produzida pelo aborto

cometido por aborteiros incompetentes ou pela própria gestante, pois o SUS não

atende? Esse não é um problema das grávidas ricas, pois elas praticam o aborto

onde querem, no país que escolherem, com o médico que decidirem, já que são

protegidas. E as mais pobres, que morrem por infecção decorrente do aborto malfeito,

em função dessa criminalização? Por que não adotaram uma política de permissões

legais do aborto? Na Alemanha, por exemplo, a mãe é dona do seu corpo até o

terceiro mês de gravidez. Ela pode chegar ao hospital e dizer: “Olha, eu quero fazer

um aborto”. A única pergunta que fazem é: “A senhora já passou por aquele

aconselhamento exigido?” Ao que ela responderá: “Sim, está aqui, já passei.” Ela

passa por uma instância de aconselhamento com psicólogo e assistente social para

se certificar de que é isso que ela quer. Então convence-se, certifica-se, e é feito o

aborto. E isso é possível até o terceiro mês de gravidez.

Temos a política mais atrasada do mundo em matéria de aborto. Até por indicação

eugênica, no caso de anencefalia, de um filho que não chega a ser um filho porque,

infelizmente, é uma espécie que não tem cérebro, é um molusco, temos problemas.

Por que apenas abortos por razões eugênicas, por razões de saúde, para proteger a

saúde da mãe - não é somente para salvar a vida da mãe, que é o único aborto

terapêutico que temos, além do sentimental, aquele dos casos de estupro? A política

mais repressiva em matéria de aborto é a nossa. Por que não estabelecer uma

política de permissivos legais? Precisam ser apresentadas propostas e, para isso,
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são feitos esses seminários.

E a droga? O aborto e a droga, os crimes sem vítimas, são punidos porque são

proibidos. Por aqui vê-se que o crime não é uma qualidade do ato no sentido de um

crime natural. O crime é sempre um ato qualificado pelo legislador como tal. Apenas

existe crime se existir uma lei que classifica como crime determinada conduta, assim

como o criminoso. Não existe o criminoso nato, não existe o crime natural. Existe

aquela pessoa que é julgada criminosa, que é condenada pelo sistema de justiça

criminal. O crime é aquilo que o Poder Legislativo diz que é crime, e o criminoso é

aquele sujeito que o Poder Judiciário diz que é criminoso. Passa pelo sistema formal,

controle, aí se desenvolve um discurso de imputação de culpa. Esse discurso reduz-

se ao direito penal e, segundo essa lógica, preside os conceitos que informam a

teoria do crime, a teoria da pena. Aplica-se uma pena ao sujeito com todas as

distorções, metarregras, estereótipos, preconceitos e idiossincrasias pessoais, quer

dizer, não tem nada de racional, é puramente emocional, e então o sujeito é

considerado criminoso.

Sempre que o Estado se propõe a criminalizar a moral, ele se dá mal. Hoje, em

matéria de droga, a proposta é descriminalizar não apenas o consumo, mas também

o tráfico, a produção e a comercialização. O problema é que a criminologia e as

pesquisas demonstram que no dia em que se criminaliza a droga, o preço dela cresce

no mercado na razão de 1 para 1.000, quer dizer, transforma essa droga em um

grande negócio. E está aí a Maria Lúcia Karam, que, no seu livro “De Penas, Crimes

e Fantasias”, diz isso. Não é verdade, professora? Os grandes interessados na

questão da droga são exatamente os que a produzem e a comercializam, assim como

também as polícias que a combatem, porque existem verbas internacionais imensas

para o combate à droga. Criamos um problema, como aquela história do aprendiz de

feiticeiro, que não sabemos como resolver. E a metade da população das prisões

está ligada direta ou indiretamente à questão da droga. Aí vem a importância da sua

descriminalização. É preciso assumir esse discurso.

Os crimes de bagatela, por exemplo, a maioria dos crimes patrimoniais,

especialmente os furtos de loja - quando um sujeito furta um tênis, um objeto de

consumo - são de perigo abstrato. Não criam perigo, mas, costumeiramente,
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presume-se que criem perigo. Acabem com esse troço. Pena de detenção, crimes

punidos com detenção, com multa; descriminalizem. Por que não se pode fazer isso?

Não há nada que impeça. Crimes de ação penal privada, os próprios crimes contra a

honra, que fiquem para a área cível, com indenização. Para que usar o direito penal

para isso? Poderia falar dos crimes qualificados pelo resultado, que na verdade

representam uma situação de responsabilidade penal objetiva, o chamado “versari in

re illicita”, por exemplo, a lesão corporal seguida de morte, quando o sujeito quer

apenas dar um soco na vítima, mas ela cai e quebra a cabeça na calçada. O sujeito

responde por homicídio qualificado. Quer dizer, lesão corporal seguida de morte.

Temos aqui um crime qualificado pelo resultado, com pena altíssima, muito mais

grave se somarmos, por exemplo, lesão corporal e homicídio imprudente, pois foi

uma imprudência. Penas mínimas. Os sistemas penais modernos estabelecem penas

de até tantos anos, mas temos uma pena mínima e não podemos baixar esse

mínimo. Mesmo que existam circunstâncias atenuantes, o Juiz não pode reduzir a

pena. O Tribunal gaúcho está se rebelando contra isso. Aplicam uma pena abaixo do

mínimo legal na hipótese de circunstâncias atenuantes ou obrigatórias. Não podemos

reduzir? Há uma súmula do STJ que impede isso. É preciso que o Juiz se rebele

contra isso. Essa súmula tem de cair. O legislador deve acabar com esta história de

pena mínima, uma coisa fascista. Para que privar o Juiz da liberdade de fixar pena

zero, um dia, dois dias ou um mês? Não, tem de ser pena mínima de um ano. Por

exemplo, furto de tênis, de um a quatro anos. O Juiz pode ter pena do garoto, mas

aplica pena de um ano. Por quê? E o máximo, também.

Deve-se acabar com esta história de crimes hediondos. Isso é uma idiotice, um

atestado de atraso do direito penal brasileiro. Crimes hediondos. O que é isso? Para

explicar essa coisa, inventamos essa história. Isso não corresponde a um período de

domínio das consciências jurídicas do País, etc. Descriminalização, despenalização,

desinstitucionalização. Há uma coisa que quero dizer. Precisamos despovoar o

sistema penal. Há muitos procedimentos, até o de ampliar as hipóteses de livramento

condicional. Por que não se reduzir o tempo para concessão de livramento

condicional? Por que não acabar com aqueles pressupostos? Por que precisar

daquela declaração do Diretor da prisão? Para quê? A questão da remissão penal,
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quer dizer, o instituto que permite o sujeito reduzir a pena pelo trabalho: por que

trabalhar três dias para ganhar um dia de pena? Por que essa correlação? Por que

não é um dia de trabalho para um dia de pena? O sujeito tem de trabalhar três dias,

onde há trabalho. Quando não há trabalho produtivo, não pode. O trabalho artesanal,

o que existe, não dá direito. Por que não reconhecê-lo? O sujeito quer trabalhar, mas,

como não há trabalho, fará barquinhos. Isso deve ser reconhecido.

Regime aberto: por que não se reduzirem os limites para concessão? Por que não

se elevar de quatro anos para seis ou oito anos, incluindo os crimes violentos?

Progressão de regimes: por que não se reduzir o mínimo de um sexto para um

décimo ou um doze avos? Para que um sexto?

Qual é a regra? É o palpite do legislador. “Eu acho que é melhor! Eu também acho!”

É um achismo. Não existe nenhum critério científico que determine que é um sexto,

um sétimo, um oitavo, um quinto, um vigésimo. Não há. Sem falar nesta questão dos

direitos legais dos condenados, na instrução geral e obrigatória, no trabalho interno e

externo, no serviço médico, odontológico e psicológico e na necessidade de se

acabar com esta história de Regime Disciplinar Diferenciado - RDD. Tem de acabar

com isso. Nem Hitler praticava isso no seu direito penal. Isso é uma coisa

absolutamente fascista. Quem acha que não é basta se candidatar a ficar dois anos

em situação de isolamento.

E aqui eu encerro falando sobre a desinstitucionalização. Na verdade, isso

representa a própria abolição do sistema penal. Mas já se está fazendo. Não sabia

disso, fiquei sabendo há pouco tempo, mas o Estado de Massachusetts, por exemplo,

acabou com as instituições fechadas para a juventude. Não cumprem mais esta

medida socioeducativa de internação ou semi-internação que temos aqui. Acabaram

com as instituições fechadas de reeducação. Por que não podemos fazer isso? Por

que não podemos acabar com a internação e com a semi-internação para a

juventude? E os estabelecimentos psiquiátricos? Quando achamos que o problema

nas prisões é seriíssimo, quando ficamos chocados com as prisões, seria bom

visitarmos um manicômio judiciário, os hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico

para, aí, sim, gravarmos uma imagem da qual nunca mais conseguiremos nos

libertar. Ou seja, o sofrimento da prisão não é nada perto dos manicômios. São
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“loucos”, mas são seres humanos que têm uma sensibilidade, às vezes, muito

superior à das pessoas ditas normais. O que é uma pessoa louca? Hoje, em

psicanálise, em psiquiatria, há uma discussão sobre o conceito de doença mental.

Um dos maiores críticos da doença mental foi um professor de criminologia italiano

chamado Franco Basaglia, que, quando assumiu uma instituição, mandou todos os

esquizofrênicos para casa, chamou as famílias e disse que o problema deles não era

biológico, não era de doença, mas um problema social, de falta de afeto, de falta de

amor. “Levem e deem amor a eles, e então vão viver bem”. E fez isso. Mas o que eu

não sabia - e o Pavarini, que esteve no Brasil, falou - é que existe na Itália uma lei,

chamada Basaglia, que simplesmente extinguiu os manicômios judiciários. Na Itália,

não existem manicômios judiciários. Para onde vão os doentes mentais inimputáveis

que praticaram crimes? Ficam na sociedade, atendidos por médicos, por assistentes

sociais no seio da família. Resolveram um grande problema, e esses inimputáveis

não criam nenhum problema para a família. E eles se recuperam? Acabaram com as

prisões fechadas para os doentes mentais. O tratamento não é mais fechado, é

ambulatorial.

Por que não fazemos isso? E as prisões? É só um passo a mais. Em relação às

prisões, a proposta abolicionista se baseia na ideia da cifra negra da criminalidade. A

cifra negra designa a diferença entre a criminalidade real e a registrada. Suponham

que a criminalidade real no Brasil, hoje, seja um número que equivale a 100%. A

criminalidade registrada, a dos processos criminais que produzem condenações,

corresponde a 5% desse número. Isso para ser muito generoso, porque as pesquisas

modernas apontam índice ainda menor, desde o furto até o homicídio. Portanto, 5%

são a cifra negra da criminalidade, e a sociedade convive com 95% da criminalidade

sem trauma algum, sem problema algum. Resolvemos esses 95% por meio de

processos extrapenais e temos problema infernal com os 5% da criminalidade

registrada. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a Secretaria de

Desenvolvimento Social e as demais entidades parceiras manifestam seus

agradecimentos aos expositores, às autoridades, aos telespectadores da TV

Assembleia e ao público que esteve presente às atividades desta noite.
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Encerramento

O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a Presidência encerra a

reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para a especial de amanhã, dia

6, às 9 horas, e para a extraordinária da mesma data, às 20 horas, nos termos dos

editais de convocação, bem como para a ordinária de amanhã, às 14 horas, com a

ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião.

ATA DA 44ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 6/10/2009

Presidência do Deputado Durval Ângelo

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - 1º Painel:

Composição da Mesa - Palavras da Sra. Márcia de Alencar Araújo de Mattos -

Palavras do Sr. Wanderlino Nogueira Neto - Palavras da Sra. Maria Lúcia Karam -

Esclarecimentos sobre os debates - Debates - 2º Painel: Composição da Mesa -

Palavras da Sra. Paula Elias - Esclarecimentos sobre os debates - Debates -

Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

José Henrique - Durval Ângelo - Fábio Avelar - Lafayette de Andrada - Sebastião

Costa.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Durval Ângelo) - Às 9h11min, 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 Fábio Avelar, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização do ciclo de debates

“Alternativas à pena de privação de liberdade - outras formas de promover justiça”,

um evento da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, da Secretaria de
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Desenvolvimento Social, da Subsecretaria de Direitos Humanos e demais entidades

parceiras, que tem como objetivo discutir as possibilidades de adoção de uma política

criminal baseada em alternativas aos tradicionais modelos de privação de liberdade.

Depois da palestra de ontem, essa parte final da nossa afirmação fica, de alguma

forma, questionada, com toda a certeza.

Destacamos as entidades parceiras neste evento: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social - Sedese -, Subsecretaria de Estado de Direitos Humanos,

Secretaria de Estado de Defesa Social - Seds -, Secretaria de Estado de Esportes e

Juventude - Seej -, Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Ministério Público

do Estado de Minas Gerais, Associação dos Voluntários para o Serviço Internacional -

AVSI -, UFMG, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUC-Minas -,

Conselho Regional de Serviço Social, Conselho Regional de Psicologia, Conselho

Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Estadual de

Defesa dos Direitos Humanos, Instituto Minas pela Paz, Grupo de Amigos e

Familiares de Pessoas em Privação de Liberdade, Escritório de Direitos Humanos da

Sedese e Fraternidade Brasileira das Apacs -Fepac.

1º Painel

Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à Mesa as Exmas. Sras.

Márcia de Alencar Araújo Mattos, Coordenadora-Geral do Programa de Fomento às

Penas e Medidas Alternativas da Diretoria de Políticas Penitenciárias do

Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça; e Maria Lúcia Karam,

ex-Defensora Pública e Juíza de Direito aposentada; e o Exmo. Sr. Wanderlino

Nogueira Neto, Consultor da Associação Nacional dos Centros de Defesa da Criança

e do Adolescente.

A Presidência informa que o tema do 1º Painel é “Punir ou responsabilizar?

Ressignificando a Justiça”.

Palavras da Sra. Márcia de Alencar Araújo Mattos

Bom-dia a todos e a todas, ao povo mineiro. Cumprimento os componentes da

Mesa na pessoa do seu Presidente, Deputado Durval Ângelo. Tratar o tema “Punir ou

responsabilizar? Ressignificando a Justiça” no contexto deste ciclo de debates em
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relação às alternativas à privação de liberdade é, no tempo de que dispomos,

concentrar o entendimento dos senhores quanto, num primeiro momento, à finalidade

da pena, e, num segundo momento, discutirmos sobre o sistema de alternativas à

pena privativa de liberdade, que é o sistema de restituição de direito que está sendo

implantado no Brasil.

Em relação ao primeiro foco, de modo direto, que é a questão da finalidade, a pena

não tem apenas a finalidade de punir, ela tem a finalidade de reabilitar. Quando o

tema nos provoca a pensar entre punir e responsabilizar de pronto, Saturno se faz

presente em mim para colocar os tempos em seu devido lugar.

Portanto, punir é se concentrar no passado, no erro cometido por um sujeito em

determinado momento de sua vida; reabilitar é pensar nesse sujeito de forma

prospectiva para o futuro e, então, investir em mudança, em possibilidade de

ressignificar nele aquilo que, para a justiça ou para o sistema formal, é considerado

conduta. Os sistemas sociais são os comportamentos e os laços sociais

estabelecidos por esse sujeito. Responsabilizar, tema que discutimos nesta manhã, é

colocar o tempo no presente, é fazer com que dialoguemos com esse sujeito no

tempo passado, pensando no seu futuro, de forma que ele estabeleça um

compromisso em relação à sua prática de vida. Em primeiro lugar, é preciso

estabelecer um diálogo sobre ele em sua própria existência e a sua relação com seus

laços diretamente vinculados no contexto do ato criminoso. Punir está vinculado com

o passado; reabilitar, com o futuro, e responsabilizar, com o presente. É bom que

essa metáfora se estenda não só para o autor do fato como também para o réu, que

depois seria condenado em relação àquele ilícito. Responsabilizar é responsabilizar

as instituições responsáveis pelo controle punitivo do Estado, ou seja, o sistema

policial, pela forma como prende; o sistema de justiça, pela forma como mantém

preso; e os sistemas e os equipamentos públicos previstos para administrar a justiça

criminal por meio do Poder Executivo. É preciso pensar na corresponsabilidade da

sociedade em relação às redes sociais de proteção, de atendimento e de

enfrentamento, para receber esse público que foi tratado como culpado pela justiça.

Portanto, a responsabilização é uma prática que não envolve, especificamente, a

pessoa concreta, portadora de um processo ou de uma condenação. Temos de
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pensar a responsabilização de forma plural, trazendo para a questão da justiça e da

administração da justiça criminal o debate sobre a prevenção ao crime. E, nesse

sentido, ressignificar a justiça pensando na responsabilização e não na punição

“stricto sensu”.

O Sistema Nacional de Penas Restritivas de Direito vem construindo e modelando

uma nova prática, uma nova alternativa à privação de liberdade. Com a Lei nº

9.714/98, a conhecida lei das penas alternativas, que criou os substitutivos penais,

amplamente abordados ontem pelo Prof. Cirino, trata de um tipo de pena que passa

de modo substancial ao volume de penas privativas à liberdade aplicadas no Brasil.

Segundo estatísticas oficiais, em dezembro do ano passado, o Brasil tinha 446 mil

presos entre provisórios e condenados, e 558 mil pessoas cumprindo penas

alternativas. Num primeiro momento, vemos isso como uma hegemonia das penas

alternativas em relação à forma real de aplicação da justiça brasileira hoje e, portanto,

um avanço nesse sentido. Estamos falando que hoje, no Brasil, temos mais de 1

milhão de pessoas criminalizadas, ou seja, houve uma ampliação substancial do

controle penal neste país nas últimas décadas. Estamos dizemos que, depois das

Regras de Tóquio, em 1990, paralelamente à Lei dos Crimes Hediondos, construímos

uma lógica de processar a justiça criminal, seja do direito processual penal, seja do

direito penal, seja do direito penitenciário, que gera uma verdadeira Torre de Babel

em relação às decisões judiciais. Hoje não guardamos uma lógica sistêmica em

relação à aplicação desse direito penal. O que têm sido essas alternativas à privação

de liberdade? O que tem sido, na prática, o efeito desse sistema de penas restritivas

de direito que está se desenhando no País e que mostra, de forma bastante

significativa, o volume de aplicação das penas alternativas?

As penas alternativas são as penas restritivas de direito aplicadas em crimes de

baixo e médio potencial ofensivo, envolvendo combinações que não ultrapassam 4

anos. Ontem não foi tratado o tema dos juizados especiais criminais, onde está o

maior volume e demanda das restituições de direitos no Brasil, com medidas

despenalizadoras, em razão do volume que ultrapassa mais de mil tipos penais, lá

postos e passíveis de criminalização de conduta devido à ampliação do controle

penal a que me referi. O que as penas alternativas têm feito, portanto, para
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resguardar e ter recebido o reconhecimento da ONU como uma das melhores

práticas do mundo, sobretudo dos países periféricos, dos países da América Latina,

da África e de parte da Ásia em relação a um modelo, a uma resposta estatal

diferenciada e eficaz em relação às penas privativas de liberdade? As penas

alternativas guardam um elemento essencial, do ponto de vista técnico, que permite

compreender por que se processam efetivamente como alternativa e buscam

responsabilizar e não simplesmente punir “stricto sensu” voltado exclusivamente para

o passado do sujeito. As penas e medidas alternativas, as penas restritivas de direito

buscaram no País uma forma de aplicação e controle nas 20 varas especializadas

dos mais de 320 núcleos e centrais existentes em todas as unidades da Federação,

nos equipamentos públicos em que há automatismo do controle. A pena alternativa é

pena de curta duração. Tenho dito: são penas voláteis, que exigem, portanto,

execução com bastante prontidão de resposta para garantirmos a efetividade e a

eficácia desse controle penal.

Antes de falar sobre a execução da pena alternativa, gostaria de pedir permissão à

Mesa para dizer que se fala muito que pena alternativa não dá em nada. Escutamos

isso muito. A sensação de impunidade e a dificuldade do Judiciário de fiscalizar têm

feito com que a cultura da Justiça aplique mais a privação de liberdade. Gostaria que

atentassem aos novos números que ocorrem no País nesta década. Isso não se

confirma mais na prática. Se há previsão legal, aplica-se. Se o caso concreto imputa

determinada decisão judicial, ela será aplicada, por mais que se objetivem os

aspectos subjetivos da decisão judicial, por mais que determinados requisitos sejam

tratados de forma discricionária pelo Juiz. Se há previsão legal, se os critérios

estiverem postos, aplica-se a pena alternativa. Daí haver cerca de 20% a 25% a mais

de pena restritiva de direito aplicada no Brasil que pena privativa de liberdade. Mas o

que se confirmou depois de uma década? Não há mais as alternativas à privação de

liberdade. Há outro sistema penal, outra forma de o Estado responder ao ilícito.

Retorno ao ponto: onde está, portanto, o elemento diferencial do controle penal, das

alternativas à prisão, da privação de liberdade no País? As penas alternativas para

construir essa responsabilização focam o controle da execução no ilícito, e não na

pena. É o ilícito, portanto, a razão e o motivo que gera aquele ato delituoso, que
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precisa ser construído, ressignificado com esse sujeito e apresentado com ele,

associado a redes sociais de proteção, de atendimento e enfrentamento, as quais

ofereçam vagas e serviços por meio de programas de inclusão, de escolarização, de

profissionalização, de tratamento, de geração de emprego e renda. As centrais, as

varas especializadas, os núcleos de monitoramento de penas alternativas são

constituídos de equipes multidisciplinares, que não só captam e formam essas redes

sociais, mas oferecem segurança jurídica ao sistema de Justiça, seja ao Judiciário,

seja ao Ministério Público, seja à Defensoria Pública. Elas oferecem suporte técnico

operacional necessário para uma boa avaliação e encaminhamento para essa rede

social, bem como o acompanhamento desses casos concretos. Portanto, Minas, de

modo extremamente criativo, gerou os projetos temáticos, que são debates que

envolvem limitações nos finais de semana e medidas de tratamento. O conjunto

daquelas pessoas que cometeram o mesmo tipo de ato delituoso, crimes de trânsito,

crimes ao meio ambiente, crimes de gênero se reúnem e debatem essa problemática.

A partir de uma reflexão, de um acompanhamento sistemático, revisam e revisitam

suas histórias e ressignificam suas vidas. Esse foco no ilícito tem sido um diferencial

extremamente importante, porque no ilícito temos a causa e, na causa, encontramos

condições de dialogar com esse sujeito, sem estabelecer uma atitude repressora e

repressiva. Pensar as penas alternativas, as medidas alternativas, como uma política

de prevenção secundária do crime, em que o Estado faz uma intervenção mínima em

relação ao controle do comportamento social, é pouco. A despeito da crítica em

relação a que as penas de restrição de direitos ampliaram o controle penal, perdoem-

me a humildade da minha experiência, que diz que devem aumentar as penas

restritivas de direito, para que passem a ser a pena principal no texto legal, para que

tenhamos, como alternativa, a prisão, não as restrições de direito. Na prática, isso é

que já está acontecendo neste país. Responsabilizar e ressignificar a Justiça,

Deputado, é lembrar o que seu relatório exemplar já demonstra, é lembrar que déficit

carcerário, déficit de vagas, déficit de estrutura de restrição de direito não pode ser

pensado em sede de execução penal, sem que antes se reflita o déficit processual, o

volume de prazos de arquivamento e a prescrição que existe nas penas de curta

duração, nos gabinetes das varas criminais, nos juizados especiais criminais neste
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país. É pensar, portanto, em ressignificar a forma burocrática da Justiça processar,

resultando, no caso da privação de liberdade, na exclusão da exclusão, na pena útil,

não na pena justa. Não podemos nos esquecer de que a pena restritiva de direito é

uma resposta proporcional, razoável, que gera equilíbrio da administração da justiça

criminal. Ressignificar a Justiça é construir uma cultura de paz, é pensar soluções

pacíficas de conflitos, sem trazer para a arena penal determinados temas que não

são de direito penal, para que o direito penal não sirva de Geni, que tem de responder

a qualquer situação do conflito social existente pelas desigualdades sociais, tão

largamente apontadas ontem pelo Prof. Cirino. O compromisso de quem atua com as

penas restritivas de direito, de quem busca as alternativas de privação da liberdade é

com o sentido de humanidade. No Brasil, na América Latina, na Ásia, na África, a

questão da criminalização da pobreza atinge taxas abusivas. Não é só uma questão

de segurança jurídica. Não é uma questão de segurança pública, não é uma questão

de política criminal e penitenciária. É uma questão humanitária, é admitir que nossos

irmãos brasileiros não podem, em nenhuma circunstância, uma vez tendo perdido a

liberdade, ter perdido também a capacidade de existir pelas condições em que os

cárceres se encontram no País. Hoje Juízes e Promotores justificam e determinam a

prisão preventiva com uma certa rapidez, e eu só pediria que tivessem essa mesma

rapidez na hora de decidir a soltura dos envolvidos.

Responsabilizar, portanto, é, sim, em nível individual, responsabilizar o sujeito,

trabalhando com ele uma reconstrução da sua prática para que, no futuro, isso não se

replique. Em âmbito institucional, é repensar o sistema policial, o sistema de justiça e

o sistema de administração penitenciária. Em âmbito político, é não esquecer que são

as políticas sociais de base que vão traduzir a verdadeira alternativa, porque a

liberdade é para ser vivida com dignidade. E me parece que neste país e na América

Latina, em muitos momentos, o Direito Penal é o único que se apresenta na vida de

muitos sujeitos. Os direitos sociais e civis nunca estiveram presentes. Esse Estado,

para reprimir de forma qualificada, tem de promover direitos e prevenir a

criminalidade. Há uma década, o Sistema Nacional de Penas Alternativas, com a

Comissão Nacional de Penas Alternativas - e tenho o orgulho de citar o nosso Vice-

Presidente da Comissão, Desembargador Herbert, aqui presente -, tem labutado
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diariamente para consolidarmos o sistema de alternativas à prisão no Brasil como

resposta eficaz e diferenciada, não porque pune menos ou porque é condescendente,

mas porque resgata, através do ilícito, uma pena justa, proporcional, razoável, com

princípios de equilíbrio para a justiça criminal, fazendo com que possamos garantir

um controle penal sustentável. Hoje temos exemplos bastante robustos nos Estados

de Minas Gerais, São Paulo, Bahia e Pernambuco de que, quando o sistema de

justiça opera conjuntamente com o sistema de administração penitenciária, ou seja,

com o Poder Executivo, a eficácia e os resultados dessa nova justiça e dessa nova

política criminal de que estamos falando se confirmam. Política criminal não é política

penal. E política penal não é política prisional. Essa visão reducionista, utilitária, como

bem disse ontem o professor, que atende a outros fins, mercantis e de outra natureza

não nos interessa. Não vamos nos afastar do nosso debate e de acreditar nas penas

alternativas. Estou num Estado dos mais libertários deste país para defender a

liberdade como conceito principal e para dizer que, se alguém teve privado esse bem

jurídico tão fundamental depois da vida, que é a liberdade, que todos os outros

direitos nessa terra tão abençoada possam aqui estar se instalando ou se

avizinhando, a fim de que possamos, através do trabalho que as penas alternativas

têm feito no País, encontrar essa ressignificação de forma consolidada. E que não

sejam as penas alternativas uma novidade para os ouvintes, mas a afirmação de uma

nova política real. Independentemente dos níveis em que se está dentro do processo

formal, mais nos interessa dizer que as penas alternativas são uma realidade no

Brasil. E mais que isso: ela já se associa a outras práticas de prevenção primária,

como a justiça restaurativa e a mediação de conflito, que buscam responder ao

controle penal de uma forma equilibrada para esse novo século. Peço às pessoas

presentes neste Plenário e que trabalham com penas e medidas alternativas, às

pessoas que buscam reconstruir ou ressignificar o conceito de justiça que não se

esqueçam de que a punição “stricto sensu” e a pena são apenas efeitos de um

processo. A responsabilização é o novo conceito que se faz necessário para que

possamos, no presente, construir um futuro melhor. Muito obrigada.

Palavras do Sr. Wanderlino Nogueira Neto

Sr. Presidente, demais integrantes da Mesa, companheiros e companheiras
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presentes que participam deste debate, antes de falar de algo, permita-me falar um

pouco de quem fala. Fui apresentado corretamente como consultor da Associação

Nacional dos Centros de Defesa, que é a Seção Brasil do Defense for Children

International. Na verdade, sou Procurador de Justiça aposentado. Anteriormente,

trabalhei na Anced, coordenando o grupo temático de monitoramento internacional da

implementação da convenção sobre os direitos da criança e do adolescente. Nesse

papel, na Anced, desenvolvemos um discurso e também propostas de práticas na

linha da radicalidade. É óbvio que concordo inteiramente com as palavras da minhas

antecessora e, muito mais, com as da minha sucessora, que se tornou um ícone no

nosso grupo. Quando se quer acusar alguém, já vem a volúpia punitiva, a esquerda

punitiva. Nós nos consideramos um movimento de direitos humanos muito chamado à

direita de, à esquerda de, e o nome Karam é muito utilizado como símbolo de algo,

basta lembrá-la de que todo pensamento vem atrás. Então, na verdade, a nossa fala

e prática, a partir de Karam, está na tentativa da radicalização. O que chamaríamos

de radicalização? No movimento de direitos humanos, sempre há, em um

determinado momento da história, a necessidade de radicalizarmos discursos e

práticas como forma política estratégica de vencermos um determinado discurso

hegemônico. Então, para se construir a contra-hegemonia, em um determinado

momento histórico, deve-se radicalizar mesmo. O movimento da emancipação das

mulheres, a garantia dos direitos humanos das mulheres, dos direitos humanos de

gênero deve-se principalmente ao movimento feminista. A queima de sutiãs em praça

pública é um gesto político importante. As coisas afirmadas, naquele tempo - e talvez

hoje o movimento de mulheres não as afirme no mesmo tom -, foram importantes, à

medida que queriam construir um discurso contra-hegemônico em relação ao

discurso e às práticas tradicionais machistas e patriarcalistas que dominavam o

mundo e, principalmente, o Brasil, frutos de um cultura colonial baseada na

dominação, em que os nossos mitos fundantes eram de rapinagem. O bandeirante

como símbolo da nossa nação é exatamente isso, o símbolo de uma nação

construída sobre o mito fundante da rapina e do genocídio. Então, nesse contexto de

discurso hegemônico machista, surgiu o feminismo, que construiu, com práticas e

discursos de radicalidade, o processo de emancipação da mulher. Em relação aos
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afrodescendentes, ou seja, à questão que envolve raça e cor, houve e continua

havendo a necessidade da radicalização dos discursos e das práticas do movimento

negro no Brasil. Isso quase seria a criação de um racismo negro. Atrevo-me a dizer

que é necessário um movimento nesse sentido, para se contrapor à cultura racista do

Brasil. No que diz respeito ao movimento LGBTS, o mesmo acontece nos países de

cultura anglo-saxônica, com o Movimento Queer. A necessidade dessa radicalização

é importante. Por que todo esse levantar? Trabalhamos especificamente com a

questão dos direitos humanos da criança e do adolescente, e a cultura do Brasil é

adultocêntrica. O discurso hegemônico é adultocêntrico, especialmente no campo do

direito. Há a centralidade no adulto, e a ideia de que a criança e o adolescente são

imperfeitos e deveremos ajudá-los a superarem absolutamente a sua condição de

criança e de adolescente, que é uma identidade doentia, para apressar esse

processo e fazê-los adultos. A criança e o adolescente seriam um projeto de adulto, e

todo o nosso trabalho seria apressá-los na superação dessa fase boba, em que o

adolescente é tido como “aborrecente”. Se um dia esse “aborrecente” olhasse para

nós, adultos, e nos chamasse de adulterados, não gostaríamos, e haveria uma

rebelião. De qualquer maneira, há todo esse discurso nessas áreas, que pincei do

movimento LGBTS, das mulheres, dos afrodescentes, das minorias étnicas, como os

povos indígenas tradicionais da floresta, ou não, do Brasil, e da criança e do

adolescente. Por que trouxe esses exemplos? Tenho a necessidade de afirmar que

precisamos construir um discurso e uma prática ou uma prática e um discurso, um

influenciando o outro, inicialmente de radicalidade.

A pessoa que me antecedeu falou de Estado e de penas alternativas. Gostaria de

trazer à discussão algo que está mais atrás. Refiro-me à deslegitimação do direito

penal. Quando buscamos a síntese, compete ao Estado realizar um discurso de meio,

de equilíbrio, de virtude, mas compete aos movimentos sociais radicalizar o discurso

e a prática e apontar uma utopia, que não é algo inexistente, de sonho, pois utopia é

algo que não existe aqui e agora, mas que estamos construindo e que é possível

atingir. No momento em que construímos essa utopia, precisamos radicalizar nesse

discurso e nessa prática. A nossa radicalização no movimento dos direitos humanos

da criança e do adolescente é apontar a deslegitimação do direito penal e mostrar
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que, na verdade, parte do movimento de luta pelos direitos da criança levanta

bandeiras de criação de mais tipos de crimes sexuais e de, por exemplo,

endurecimento de penas. Há esse discurso cretino da pedofilia, em que se vê todos

os exploradores e abusadores sexuais como pedófilos e seus atos como atos de

pedofilia. Isso demonstra exatamente a tentativa de psiquiatrização da criminalidade e

de justificar a demonização da figura do acusado, do réu e do condenado por crimes

sexuais. Notem o que a imprensa veicula e os verdadeiros orgasmos provocados na

população e mesmo nos movimentos de lutas por direitos, incluindo o meu, pelos

direitos humanos, quando surgem as CPIs e as propostas e as novas leis, sempre

com a ideia de mais penas, mais graves. Nossa, que beleza: agora, um beijo roubado

pode ser caracterizado como estupro. Apertar os seios de uma menina pode ser

chamado de estupro. O coito vaginal, o coito oral, o coito femural estão em um

grande saco. Todos batem palmas, chamam isso de estupro e querem penas mais

graves, cada vez mais graves. Vem o estigma: pedófilos, pedofilia. Ora, pedofilia é

uma parafilia, é um transtorno de saúde mental. Talvez 1% do universo daqueles que

cometem crimes sexuais, abusadores e exploradores sexuais - verdadeiras

expressões que deveríamos usar - sejam pedófilos, tenham um transtorno obsessivo.

O termo pedofilia significa a prática de relações sexuais com infantes. É uma asneira,

em termos de ciência, afirmar-se que se praticou um ato de pedofilia com uma

menina de 16 ou 17 anos. Isso é mau uso da palavra, mas é um mau uso intencional,

a fim de justificar propostas de castração. No campo da medicina, fala-se que esse

pequeno grupo de pedófilos reais é insensível a qualquer tipo de punição na linha das

penas e da prisão, ou seja, ao saírem da prisão, voltariam a cometer o crime, porque

sofrem de transtorno obsessivo compulsivo. Pega-se, então, esse discurso aplicável a

1% e o colocam para todo o universo dos 99%: todos são pedófilos. Na verdade, o

que precisamos é de pena de morte ou castração. Essa é a verdadeira solução.

Ficamos felizes quando é criado um elenco cada vez maior de crimes, quando esses

crimes têm a marca de hediondos. A palavra hediondo é muito forte para nós. Será

que, com o simples crescimento das penas, resolveremos alguma coisa? Será que a

pena tem esse caráter de ressocialização? Existe algo mais tolo que presumir que um

adolescente que cometeu um ato infracional entrará num processo de ressocialização
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como se não tivesse existido nenhum processo de socialização dele na sua

comunidade? O Estado intervém e diz: vou ressocializá-lo, vou reeducá-lo. A idéia é

de treinamento, parece muito com as teorias de Pavlov, com o treinamento de ursos e

cachorrinhos de circos. Essa é a idéia que marca, no fundo, o conceito de

ressocialização, de reeducação. Essa é a idéia que a pena, a medida de internação

socioeducativa, presumivelmente estaria provocando. Na verdade, mesmo quando

vêm com a fachada de direito infracional, quando a pena tem a cara de medida

socioeducativa privativa de liberdade, no fundo o direito penal e o direito infracional -

em nosso caso - são marcados profundamente pela característica do direito penal e

da justiça penal de seletividade. Não se enganem: o direito penal, a justiça penal, a

justiça da infância e da juventude, nesse seu aspecto, não vêm para atingir o universo

da população, não vêm para atingir todos os adolescentes que cometeram ato

infracional, vêm para atingir os adolescentes que vieram principalmente das classes

subalternizadas.

Basta fazermos um levantamento e verificarmos o filtro que é colocado: nos

primeiros passos, na entrada do sistema socioeducativo, a rede é mais larga. Depois,

vai se afunilando quando chega à representação do Ministério Público e, ao final, na

aplicação da medida socioeducativa de meio aberto ou de meio fechado. Podemos

verificar que essa peneira, o sistema penal judicial e o próprio direito penal, faz com

que somente o grão grosso fique na parte de cima. O grão fino, ou seja, aqueles que

têm maleabilidade social, dinheiro, posição e “status” social não conseguem ser

retidos pelo sistema socioeducativo. Agora estamos caminhando para uma

experiência no Brasil e, lamentavelmente, a passos muito largos, da absurda tentativa

de redução da idade penal, principalmente usando essa fórmula estranhamente mais

seletiva do que a que existe, que é a chamada definição do discernimento. Se um

adolescente comete um crime, há que se apurar se ele tinha discernimento quando o

praticou. Se tinha discernimento, irá para o sistema penal. Se não tinha

discernimento, irá para o sistema socioeducativo.

Lembro-me de um tempo que passei como estagiário no Centro Vaucresson, na

França, que é o Centro de Estudos e Formação para a Proteção Judiciária da

Juventude, refletindo sobre o sistema francês, que é esse do discernimento. Um Juiz
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de instrução decide se aquele adolescente infrator tinha discernimento, manipulando

a equipe técnica de psicólogos e de assistentes, que perdem toda a autonomia do

saber “psi” e do saber do assistente social, que são anulados a serviço de um Juiz,

para legitimar sua decisão. Esse é o modelo francês, e o modelo que se quer no

Brasil, de manipulação de profissionais, principalmente do serviço social e da

psicologia. Nessa cumplicidade, conclui-se se aquele adolescente irá para o sistema

penal francês ou para o sistema socioeducativo francês. Copiamos esse modelo

socioeducativo deles.

No ano de estágio, observei dois estudos de caso que são muito emblemáticos. O

Ibrahim, filho de franceses de Marrocos, portanto o francês discriminadamente

chamado de “pied noir”, que significa pé preto, morava num cortiço na periferia de

Paris e furtou uma bicicleta. O Juiz considerou-o com discernimento suficiente, com

uma família desestruturada e desfuncional, que não teria condições de acompanhá-lo

e de assisti-lo num sistema socioeducativo, e o colocou na penitenciária de Fleury,

portanto no sistema penal juvenil.

Enquanto isso, num outro caso, estava uma menina de boa família, que assaltava,

juntamente com um grupo de outros jovens, postos de gasolina nas estradas

francesas e era drogadita. A mesma Juíza colocou-a no sistema socioeducativo. A

explicação da Juíza foi que, no caso da menina que assaltava com um bando e que

era drogadita, era uma má menina de boa família francesa. Foi difícil que ela se

desmascarasse e me explicasse. A Juíza me disse: “o Ibrahim, que furtou uma

bicicleta, mora onde mora, com a família que tem e resiste à escolarização. Você

acha que eu poderia colocá-lo nesse meio aberto?” E lá estava o Ibrahim cumprindo

pena numa penitenciária.

Essa é a cara que o Brasil terá se o rebaixamento da idade penal progredir e for

aprovado no Congresso Nacional. Entidades como a nossa irão ao Supremo Tribunal

e pedirão o reconhecimento do 228 como cláusula pétrea, por se tratar de uma norma

de direitos fundamentais. Porém, se perdermos todas as batalhas, essa é a cara que

teremos.

A França é pretensamente mais polida. Eles dizem que nós não temos “politesse”,

que aqui somos grossos, que somos colonizados. Então, a situação será muito pior.
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Temos um quadro dantesco de penitenciárias entupidas, mais do que estão, com os

adolescentes que furtam. Não se esqueçam de que o modelo que trouxe da França

foi de um menino que furta. Aí, dirão: no Brasil, já se diz que a privação de liberdade

para o adolescente é só em casos de violência, de ameaça grave. Portanto, seria

uma exceção à internação. Companheiros e companheiras, essa é a realidade do

Brasil? Não. A proliferação de sentenças aplicando medida socioeducativa de

internação no Brasil é indecente. A maior parte pode ter o manto da legalidade formal,

mas são ilegítimas e ilegais. O que falta a todos esses quase 80% dos adolescentes

atores de ato infracional no Brasil é defesa. Os procedimentos de apuração de ato

infracional estão sendo feitos na maior parte das Comarcas sem a presença de

advogados.

Durante o ano passado prestei uma consultoria à Associação Brasileira de

Magistrados, Promotores e Defensores Públicos da Infância, com 19 seminários

realizados nos Estados. No diagnóstico a que chegamos, a fala predominante,

principalmente de Juízes e Promotores e de alguns Defensores que se escandalizam,

é neste sentido: temos de dar uma resposta à sociedade. Quer dizer, a sociedade nos

cobra isso. Se não endurecermos nessa resposta, virá o linchamento, a

desmoralização do Estado e da lei. Se, na minha comarca, não há um advogado nem

um Defensor Público, toco o processo para frente. Vi isso em 19 seminários, em que

os Juízes dizem que essa necessidade de dar uma resposta à sociedade é mais

importante do que cumprir essa coisa anacrônica chamada devido processo legal,

defesa técnica e contencioso.

Em São Paulo, num passado bem recente, a Corregedoria-Geral de Justiça admitia

o encerramento da prova no procedimento de apuração de ato infracional com a

simples confissão. Não se produzia mais prova a partir daí. O Juiz sentenciava na

primeira audiência, normalmente sem a presença da defesa. O próprio Estatuto traz

figuras como o Promotor concedendo perdão, remissão e, ao mesmo tempo,

cumulando com a aplicação de medida socioeducativa, exceto a privativa de

liberdade, mais as outras. Ocorre um verdadeiro chantageamento. Isso é registrado

por nós, os que advogam nos centros de defesa. “E assim: meu filho e senhores pais,

se vocês não concordarem com isso, ou seja, com essa “liberdadizinha” assistida,
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representarei, e ele pegará uma internação no futuro. Muitos concordam com isso.

Depois dizem: estou cumprindo e não cometi o crime. Por quê? Porque, para a

aplicação de uma medida socioeducativa em sede de remissão, não se apura

suficiente materialidade e autoria. É uma negociação.

Portanto, o quadro é esse. O tempo é curto. Não dá para fazer uma análise maior

que apresentaria esse quadro que era: “Ó vós que entrais, esquecei a última

esperança”. Sabem de quem é essa frase? De Dante Alighieri descendo ao inferno.

Na porta do inferno está escrito: “Lasciate ogni speranza, voi che entrate”. É o que

temos de dizer àqueles que cometem crime no Brasil. Adultos e adolescentes que

cometem crime no Brasil, se chegaram à porta do sistema policial, judicial e de

execução das medidas socioeducativas, vamos escrever essa frase ou então, sendo

mais macabro, como menino de interior, o que tinha escrito na portas dos cemitérios

do interior deste Brasil: “Hodie mihi cras tibi”, ou seja, “Hoje eu, amanhã você”. É o

cemitério, o inferno. Aliás, é todo justificado por um discurso penal que se diz

garantidor da paz social. Todavia me perguntarão: está defendendo, então, a extinção

de todo o sistema de segurança e das agências judiciais e do direito penal? Tenho de

responder: não. Queremos apresentar a utopia, a ideia de que podemos dispensar

sim, de que temos que investir em penas alternativas e temos que inventar coisas

novas. Esse sistema, no momento, é importante porque, pelo menos, ainda dá uma

fachada de garantia; ainda existe uma legislação de defesa, de uma certa forma;

ainda há princípios como os que citei: o do devido processo legal, o da garantia da

defesa técnica, pelo menos inscritos como normas principiológicas - sem aplicação,

muitas vezes, mas que dão aos Defensores um instrumental jurídico que lhes

permite, usando as armas do discurso hegemônico jurídico, penalista, desmontar o

sistema a partir de dentro. Não queremos ser, dentro da engrenagem, óleo ou azeite

para facilitar; gostaríamos de entrar como areia na engrenagem do sistema penal

brasileiro, utilizando o que é de bom para a defesa do acusado. A nossa proposta

concreta - não estou colocando apenas em meu nome pessoal, mas em nome de

todo o nosso grupo - é ser pedra e areia na engrenagem penal e na política relativa à

penitenciária brasileira. Devemos ficar de fora, gritando, acusando que o rei está nu?

Não, precisamos entrar no sistema, denunciar o que ocorre lá dentro e,
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principalmente, desmitificá-lo. Isso é muito importante. A ideia que estamos passando

à população de que a criminalidade é crescente, de que precisamos, cada vez mais,

endurecer, e de que quanto mais leis e mais azeitado for o sistema judicial mais baixo

será o nível da impunidade é uma grossa bobagem. A impunidade não é conjuntural,

mas estrutural, ou seja, é produzida e querida pelo próprio sistema penal, pelo próprio

direito penal, que se alimenta dela. Portanto, o discurso da impunidade conjuntural

diz: se tivermos melhores leis penais cobrindo mais crimes, com penas mais duras,

resolveremos o problema; se tivermos um número maior de Juízes criminais com um

sentido mais agudo de busca de defesa da sociedade, retirar-se-ão os bandidos da

sociedade, e quebraremos o círculo perverso da impunidade. Entretanto o que existe

é o círculo perverso da enganação. A impunidade, como digo, é estrutural, e é

importante que se denuncie esse seu caráter entre nós. Quero agradecer. Peço

perdão se choquei alguns com a radicalidade do discurso e das propostas, mas

confesso que estou na linha da minha fala: pretendemos chocar mesmo,

pretendemos escandalizar. Estamos trazendo, nesse sentido, a espada, a divisão, o

escândalo. Precisamos colocar sob escândalo público a situação e o discurso

penalista no Brasil e também, no campo do direito da criança e do adolescente, os

defensores da chamada justiça penal juvenil. Nós dizemos: “No Brasil, não! Nada de

justiça penal juvenil. Queremos qualquer coisa que não tenha essa mácula, esse

nome, esse estigma de pena”. Já demos um passo na evolução ao criar um sistema

socioeducativo alternativo ao sistema penal juvenil e, portanto, não queremos

nenhum retrocesso. À custa de dizer que precisamos entregar os anéis para não

entregar os dedos, para não termos uma verdadeira justiça penal igual à do adulto

aplicada ao adolescente, vamos criar a fantasia do direito penal juvenil, da justiça

penal juvenil. E estamos insistindo no DCI América Latina, no DCI Brasil, que é a

Anced, nessa radicalização de discurso produzindo saberes, tentando divulgar,

participando de eventos, procurando espaços para fazer esse discurso de

radicalidade. É a nossa forma de queimar sutiãs em praças públicas. Obrigado.

Palavras da Sra. Maria Lúcia Karam

Quero agradecer o convite da Assembléia Legislativa de Minas Gerais porque, vir a

Minas, é sempre um prazer. Apesar de ter nascido no Rio, tenho origens mineiras, em
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Andrelândia. Vocês conhecem Andrelândia? Propostas de trocar a liberdade por

segurança vem, paradoxalmente, avançando no interior de Estados democráticos

desde as últimas décadas do século XX. A perda do desejo da liberdade alimenta

essas propostas que estão na origem da expansão global do poder punitivo e,

consequentemente, do crescimento global da violência, dos danos e das dores

produzidas pelo sistema penal. Até mesmo respeitáveis pensadores sugerem que os

clássicos valores de liberdade, fraternidade e igualdade sejam substituídos por

supostos novos valores de segurança, diversidade e solidariedade, mas esquecem

que a diversidade e a solidariedade são uma consequência natural da afirmação da

igualdade e da fraternidade. E esquecem muito mais, esquecem que trocar a

liberdade por segurança significa, na realidade, substituir a democracia pelo

totalitarismo. A expansão global do poder punitivo certamente não dispensa a pena

privativa de liberdade. As penas ditas alternativas - as penas outras que não a prisão,

restritivas e não privativas da liberdade - surgem paralelamente à simbolicamente

indispensável e crescentemente mais rigorosa pena privativa de liberdade. Elas não

surgem como reais substitutivos da prisão no sentido de uma amenização de seu

sofrimento, de uma humanização da pena, mas sim como meio paralelo de expansão

do poder punitivo. Esse quadro de diversificação das penas para expansão do poder

punitivo claramente aparece nas medidas impropriamente ditas despenalizadoras ou

em dispositivos legais desencarceradores introduzidos no Brasil especialmente

através da concretização dos juizados especiais criminais. A concretização dos

juizados especiais criminais, operada com a edição das Leis nºs 9.099, de 1995, e

10.259, de 2001, trouxe para o Brasil a tendência global da consentida submissão à

pena em procedimentos abreviados que enriquecem a caixa de ferramentas, de que

fala Pavarini, com que opera o sistema penal. As previsões legais de procedimentos

abreviados, visando obter a visão antecipada do processo, com a consentida

submissão do réu à pena, reforçam a tendência de recolocar a confissão no trono de

rainha das provas, de fazer com que, através do próprio indivíduo, se obtenha a

verdade sobre as suas ações tornadas criminosas. Ainda que nem sempre a

consentida submissão à pena implique em admissão expressa de culpabilidade, mas

somente em não resistência à pretensão punitiva, como ocorre no ordenamento
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jurídico brasileiro, a ideologia entronizadora da confissão se faz ali nitidamente

presente. O que caracteriza essa ideologia entronizadora da confissão, quaisquer que

sejam as formas mais ou menos civilizadas de obtê-la, é o desautorizado objetivo de

viabilizar a pena através da colaboração daquele que irá sofrê-la. Expresso tanto nos

desautorizados e insidiosos meios invasivos de busca de prova, como a quebra do

sigilo de dados pessoais, a interceptação de comunicações, as escutas e filmagens

ambientais, que expressam esse legítimo objetivo tanto quanto na persuação, para

que o réu renuncie a seu direito de exercitar plenamente as garantias advindas do

devido processo legal e aceite receber uma pena apresentada como mais vantajosa

ou mais indulgente, esse ilegítimo objetivo revela um curioso retrocesso; o processo

penal da era digital parece voltar ao tempo e seguir orientação extraída dos antigos

manuais da inquisição, certamente nos fazendo lembrar de bruxas e hereges, que, se

não fossem persuadidos, deviam submeter-se à tortura para, de uma forma ou de

outra, revelar a verdade por meio da confissão. O toque contemporâneo, mais

civilizado, apenas substitui a tortura oficial deixada para a repressão paralela,

informal, desenvolvida à margem do ordenamento jurídico penal, mas certamente

realizada à sua imagem e semelhança por formas mais científicas e fisicamente

indolores de intervenção sobre a pessoa, mas sempre mantendo o mesmo e legítimo

objetivo de fazer com que, através do próprio indivíduo, se revele a verdade sobre as

suas ações tornadas criminosas. O procedimento abreviado que visa obter a

definição antecipada do processo com a consentida submissão do réu à pena atende

a uma economia de meios que se faz necessária diante da infração penal, que,

tomando impulso a partir das últimas décadas do séc. XX, abandona as ideias de

intervenção mínima e de “ultima ratio”, para alargar o elenco de figuras penalmente

típicas, estendendo o alcance das leis penais, criando novos supostos bens jurídicos,

especialmente no âmbito das relações macrossociais, recentemente utilizando tipos

de perigo abstrato, antecipadores do momento criminalizador. O procedimento

abreviado que visa obter a definição antecipada do processo, com a consentida

submissão do réu à pena, permite que o agigantado sistema penal melhor distribua

os seus recursos disponíveis para o fim de responder às exigências de sua

ampliação, mais penas se imponham, já que eliminada a resistência do réu que
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poderia resultar na absolvição, e de forma mais econômica, sem o gasto de tempo e

de atividades que seriam consumidos pelo curso normal do processo.

No Brasil, não muito tempo depois da criação dos juizados especiais criminais, já se

percebia essa economia funcional ao agigantamento do sistema penal. Em matéria

publicada pela imprensa em 1997, registrou-se que a criação dos juizados especiais

criminais havia aumentado significativamente a imposição de penas alternativas no

País, mas não implicara a redução da população carcerária. Passados mais de 10

anos, em 2007, por levantamento realizado pelo Departamento Penitenciário Nacional

do Ministério da Justiça, constatou-se que, em dezembro daquele ano, paralelamente

aos então 422.373 presos no País, outros 422.522 indivíduos cumpriam as chamadas

penas restritivas de direitos. Em 2/3/2009, conforme informado pelo mesmo

Departamento, o número de indivíduos que cumprem as chamadas penas e medidas

alternativas já supera o número de indivíduos presos, como apontou a Dra. Márcia,

totalizando 588.830 pessoas. Com efeito, o aumento de mais do quíntuplo no número

de cumpridores de penas ditas alternativas - em 2002, esse número era de 102.403

pessoas - não impediu a continuidade no crescimento do número de presos

brasileiros. Em 1992, eram 74 presos por 100 mil habitantes. A ininterrupta tendência

de crescimento elevou essa proporção para 133 por 100 mil habitantes em 2001, 183

em 2004, chegando, em junho de 2007, a 219 presos por 100 mil habitantes, com um

total de 419.551 pessoas encarceradas. Apenas um ano depois, em junho de 2008,

esse total já passava a ser de 440. 013 presos, correspondendo a 227 presos por 100

mil habitantes. Sustenta-se que o procedimento abreviado visando obter a definição

antecipada do processo, com a consentida submissão do réu à pena, estaria fundado

no modelo contratual. Mas, a anunciada negociação entre as partes longe está de se

inspirar, como seria da essência de um tal modelo, na autonomia e na igualdade. Em

um primeiro aspecto, trata-se de uma negociação desenvolvida, no dizer de Mario

Cattaneo, entre quem tem “a faca e o queijo na mão”, a acusação, e quem

substancialmente teme uma chantagem, ou seja, o réu, como o Dr. Wanderlino

apontou em relação à aplicação de medidas socioeducativas. Essa chantagem

apontada claramente surge nas ameaças, para quem se nega a negociar, de um

tratamento mais rigoroso, de uma pena mais severa, do risco de cálculo errado, do
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estrépito que se anuncia advir do processo regularmente desenvolvido até o

julgamento.

Como aponta Alessandro Gamberini, o “vendedor” da sanção (o Ministério Público)

pode determinar o “preço” de modo decisivo, fixando os cânones da pena. Ao réu

“comprador” resta pouca margem de manobra para se subtrair a um pacote pré-

fabricado que quase sempre se apresenta na base do “pegar ou largar”. Mas a

desigualdade não se manifesta apenas na posição de inferioridade do réu perante o

órgão acusador, no momento da negociação. Mais do que isso, a suposta

negociação, na realidade, resume-se à ação de persuadir aquele réu,

substancialmente inferiorizado diante do Ministério Público, a renunciar a seu direito

de exercitar plenamente as garantias advindas da cláusula fundamental do devido

processo legal, para, desde logo, receber uma pena que “vendida” como mais

vantajosa ou mais indulgente, sempre estará satisfazendo a pretensão do Estado de

fazer valer seu poder de punir. Trata-se, pois, de uma negociação cujo objetivo é

fazer com que uma das partes tenha sempre assegurada sua satisfação, nada tendo

a perder, enquanto a outra, além de negociar sobre pressão, nada terá a ganhar.

Com efeito, se esta enganosa negociação chegar a bom termo, o Ministério Público

terá obtido, sem maior esforço, dispensado que estará de ônus de provar a

veracidade da acusação formulada, a satisfação da pretensão punitiva por ele

deduzida, com a imediata imposição da pena. Se, no entanto, a negociação não

chegar a bom termo, isto é, se o réu não aceitar receber, desde logo, a pena

oferecida, o Ministério Público apenas terá de reformular a acusação, podendo, ao

final do processo regularmente desenvolvido, uma vez conseguindo provar a

veracidade da acusação, igualmente obter a satisfação de sua pretensão punitiva. Já

o réu, submetendo-se àquela enganosa negociação e aceitando a proposta oferecida,

ao abandonar a resistência à pretensão punitiva, assim dispensando o Ministério

Público do ônus de provar a prática do crime, necessariamente sofrerá uma perda,

consubstanciada no recebimento da pena, que lhe priva ou lhe restringe direitos,

pena esta que, se não negociasse, afinal, poderia não sofrer, já que o

desenvolvimento regular do processo lhe poderia ser favorável.

A invenção da penitenciária representou um progresso na história da humanidade.
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O encarceramento, sem dúvida, é menos cruel, menos doloroso, menos violento,

menos danoso que as ancestrais penas de morte e de castigos corporais. Mas, suas

sérias, danosas e dolorosas consequências, bastando passar no sofrimento, na

nocividade, na violência, na crueldade inerentes à privação da liberdade, não

poderiam ser evitadas, ainda que alguns dos reformadores que introduziram a pena

privativa de liberdade talvez não desejassem esses efeitos colaterais. Da mesma

forma, os contemporâneos reformadores do sistema penal, que acenam com as

chamadas penas alternativas, propondo ações punitivas sem dúvida menos cruéis,

menos dolorosas, menos violentas e menos danosas do que a privação da liberdade,

não atentam para a inevitabilidade das sérias e danosas consequências de suas

propostas, bastando pensar no forte impulso para a expansão do poder punitivo

representado pelo aumento no número de indivíduos postos sob controle penal por

meio daquelas penas altenativas, sem que se registre nenhuma redução significativa

no número de indivíduos presos; no aumento da vigilância, não só sobre apontados

violadores das leis penais, mas sobre todos os indivíduos; ou em outras violações da

privacidade, como o monitoramento eletrônico. É conveniente nos determos sobre o

monitoramento eletrônico. A incorporação dos avanços da revolução científico-

tecnológica ao sistema penal, a entrada do poder punitivo na era digital, a anulação

do direito à intimidade e à vida privada e o surgimento da concreta e sombria

perspectiva do controle total do Estado sobre os indivíduos se manifestam na

introdução desse instrumento de controle de investigados, réus e condenados, que,

por significativa coincidência, se deu em 1984. De fato, 1984 não é apenas o

simbólico ano do Estado totalitário, imaginado ou previsto na ficção de George Orwell,

mas também o ano real em que o mundo registra a primeira utilização do

monitoramento eletrônico na prática do sistema penal, implementada nos Estados

Unidos, em Albuquerque e Novo México. Aparentemente, foi inspirada em uma

aventura do Homem-aranha, em que o vilão colocava uma engenhoca no pulso

daquele herói dos quadrinhos para rastrear os seus deslocamentos. O monitoramento

eletrônico costuma estar associado à imposição de prisão domiciliar e consiste, em

regra, na colocação de uma pulseira eletrônica no pulso ou no tornozelo do

condenado, do réu em processo penal condenatório ainda em curso ou mesmo de
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meros investigados. Embora em seu emprego atual as pulseiras eletrônicas

geralmente se limitem a indicar a localização do indivíduo a elas atado, isso

possibilita o registro de sua movimentação pelos operadores da central de controle,

pelos invisíveis observadores, sinalizando, nitidamente, a aproximação dos muitos

olhos do Grande Irmão. E já se anuncia a introdução de minúsculas câmeras nas

pulseiras eletrônicas ou a implantação cirúrgica de dispositivos eletrônicos no corpo

capazes de fornecer imagens ao vivo do indivíduo controlado ou indicar sua

localização a qualquer momento e em qualquer lugar. A ilegítima intervenção no

corpo do indivíduo condenado, processado ou investigado, a desautorizada invasão

de sua privacidade, transforma seu antes inviolável lar em uma quase prisão, em uma

filial daquela que era a instituição total por excelência. Mas não é só isso. O controle

vai muito além. Espraia-se pelos mais diversos espaços privados e pelo espaço

público. Ultrapassa os limites do sistema penal regular. Atinge não apenas os

selecionados indivíduos que, condenados, processados perante a jutiça criminal ou

meramente investigados em procedimentos policiais, cumprem o papel de criminosos.

O monitoramento introduzido com as pulseiras eletrônicas destinadas a controlar

condenados que cumprem pena e réus ou investigados sob ameaça de sofrê-la

avança para outros campos e se soma especialmente às disseminadas câmeras de

vídeo, transformando o território em que se movem os indivíduos - processados,

condenados, supeitos ou não - em um espaço observado por invisíveis agentes do

Estado. O panóptico já não precisa ser instalado em um lugar fechado, no interior dos

muros da prisão, no interior da instituição total. O controle já pode estar por toda a

parte. A sociedade como um todo já pode ser a própria instituição total. Nem mesmo

a manifesta exibição da perspectiva do controle total, a ilegítima intervenção no corpo

do indivíduo vigiado, a desautorizada perda do direito à intimidade e à vida privada

impedem que a enganosa publicidade que sustenta o sistema penal apresente o

monitoramento eletrônico como um avanço no sentido de uma suposta humanização

da pena, tampouco impedindo que pretensos reformadores do sistema penal, sempre

a ele apegados, apressadamente o aplaudam como uma bondosa alternativa à pena

privativa de liberdade. Os dominados pela enganosa publicidade, os assustados com

os perigos da sociedade do risco, os ansiosos por segurança a qualquer preço, e,
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com eles, os aparentemente bem-intencionados reformadores do sistema penal não

percebem os contornos da nova disciplina social, as sombrias perspectivas do

controle na era digital e a nítida expansão do poder punitivo. Não percebem sequer

que a diversificação dos mecanismos de controle não evitam o sofrimento da prisão,

como já vimos no exemplo brasileiro. Esse não é um fenômeno localizado, mas um

fenômeno global. Desde o final do século XX, as penas alternativas, as penas

negociadas, as medidas ditas despenalizadoras, os dispositivos legais

desencarceradores - quaisquer que sejam os nomes que se deem a essas várias

modalidades de supervisão correcional -, globalmente crescem em ritmo equivalente

ao do inédito crescimento da prisão. Nos Estados Unidos, o contínuo crescimento do

número de encarcerados, mais do que quadruplicado entre 1980 e 2007, elevando a

população carcerária ao final desse período para 2.413.112 pessoas - 756 presos por

100 mil habitantes -, foi acompanhado por um paralelo aumento no número de

submetidos a medidas alternativas - “probation” e “parole” -, que, em 31/12/2007,

eram 5.117.528 pessoas, mantendo-se mais ou menos constante a proporção de

mais de duas pessoas submetidas ao controle extramuros para cada preso. Na

Inglaterra e no País de Gales, houve maior aumento no número de ingressos de

adultos nas diferentes modalidades de controle penal extramuros. No período de

1999 a 2000 e de 2004 a 2005, esse ingresso aumentou em 2,36 vezes; tampouco

deteve a tendência constante de crescimento da prisão, ali se registrando a segunda

mais alta proporção de encarcerados da Europa Ocidental - a Espanha recentemente

ultrapassou a Inglaterra -, alcançando, em julho de 2008 83.601 pessoas, ou seja,

104 presos por 100 mil habitantes, proporção que, em 1992, era de 88 presos e, em

2001, de 127 presos por 100 mil habitantes. Os dominados pela enganosa

publicidade, os assustados com os perigos da sociedade do risco, os ansiosos por

segurança a qualquer preço e, com eles, os aparentemente bem-intencionados

reformadores do sistema penal não percebem que a explosão de tecnologias

viabilizadoras de ampliados controle e vigilância, combinada com a debilitação das

normas protetoras da intimidade, com a desmedida expansão do poder punitivo, com

a troca do desejo da liberdade pela nefasta ilusão da segurança, estão arrastando-

nos para uma sociedade do controle, aproximando Estados democráticos de Estados
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totalitários, empreendendo uma viagem de volta para o futuro previsto para um 1984,

que só se tornou passado nas folhas do calendário. Não visando a mudanças

radicais, deixando intocada a existência do poder punitivo e do sistema penal, as

limitadas reformas, representadas pela invenção da penitenciária e, após, pela

introdução das chamadas penas alternativas não poderiam efetivamente evitar as

sérias e danosas consequências que as acompanharam e acompanham. O sistema

penal é absolutamente racional. Qual a racionalidade de se retribuir um sofrimento

causado pela conduta criminalizada com outro sofrimento provocado pela pena? Se

se pretende evitar ou, ao menos, reduzir as condutas negativas, os acontecimentos

desagradáveis e causadores de sofrimentos, por que insistir na produção de mais

sofrimento com a imposição da pena? As leis penais não protegem nada nem

ninguém; não evitam a realização das condutas que por elas criminalizadas são

etiquetadas como crimes. As leis penais servem apenas para assegurar a atuação do

enganoso, violento, danoso e doloroso poder punitivo. O sistema penal não alivia as

dores de quem sofre perdas causadas por condutas danosas e violentas, praticadas

por indivíduos que eventualmente desrespeitam e agridem seus semelhantes. Ao

contrário, o sistema penal manipula essas dores, incentivando o sentimento de

vingança, para viabilizar e buscar a legitimação do exercício do violento, danoso e

doloroso poder punitivo. Desejos de vingança não trazem paz de espírito. Desejos de

vingança acabam sendo autodestrutivos. O sistema penal manipula sofrimentos para

perpetuá-los e criar novos sofrimentos. A pena, qualquer que seja, definitivamente

serve para somar mais danos e dores aos danos e dores causados pelas condutas

etiquetadas como crimes e para fortalecer o poder estatal em detrimento da liberdade

dos indivíduos. É preciso contrapor as variadas e nocivas tendências punitivas

contemporâneas à reafirmação dos direitos fundamentais, à redescoberta do desejo

de liberdade, à perspectiva de abolição do sistema penal. É preciso construir ou

reconstruir as ideias e as práticas libertárias e igualitárias, fundadas na generosidade,

na fraternidade, na tolerância. É preciso romper com todas as formas de totalitarismo

e repudiar a proliferação de proibições, controles, vigilâncias, punições. É preciso

sempre desejar e lutar pela liberdade. É preciso afastar os medos, as vinganças e as

culpas; afastar o egoísmo e buscar a convivência, a solidariedade e a compaixão;
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repudiar o maniqueísmo, que divide as pessoas em boas e más, cidadãos de bem e

criminosos, amigos e inimigos. É preciso repudiar o maniqueísmo, que exclui, que

estimula desejos punitivos e nega a igualdade essencial entre todos os indivíduos. É

preciso encontrar os meios para fazer cessar a desigualdade e a exclusão; assegurar

que todas as pessoas tenham comida, casa, educação, trabalho, cultura, lazer, bem-

estar; assegurar que todas as pessoas tenham oportunidade de buscar a felicidade,

não porque isso eventualmente possa trazer mais segurança, mas porque esses são

direitos fundamentais, que devem ser garantidos a todos os indivíduos. É preciso,

enfim, reacender os ideais transformadores e compreender que não apenas os bens

e as riquezas devem ser compartilhados e divididos de forma mais equitativa. É

preciso aprender a compartilhar também os desconfortos e desvios gerados no

interior da sociedade, para poder tratá-los e tentar superá-los não com a exclusão, a

intolerância ou com a marginalização daqueles que se comportam de forma ofensiva

ou desagradável, mas sim com a integração, a intolerância, a compaixão e o perdão.

Eram essas as observações que gostaria de fazer diante da pergunta: punir ou

responsabilizar? Agradeço, mais uma vez, a oportunidade de estar nas Minas Gerais.

Esclarecimentos sobre os Debates

O Sr. Presidente - Neste instante, daremos início à fase de debates. A Presidência

informa ao Plenário que os participantes poderão formular perguntas aos expositores.

As questões poderão ser encaminhadas por escrito ou oralmente, mediante inscrição

prévia. Para que possamos agilizar o debate, solicitamos aos participantes que

fizerem uso do microfone que se identifiquem, sejam objetivos e sucintos,

dispensando a formalidade das saudações pessoais. Cada participante disporá de até

3 minutos para fazer a sua intervenção, sendo garantido o mesmo tempo para

resposta. Os interessados em participar desse ciclo de debates poderão fazê-lo por

meio do envio de mensagens para o endereço eletrônico

debate.penasalternativas@almg.gov.br ou pelo telefone 0800-7092564. Acredito que

o endereço eletrônico e o telefone devem estar aparecendo no vídeo dos televisores

e na internet. Este debate está sendo transmitido ao vivo para mais de 300 cidades

do Estado de Minas Gerais. Temos informações de que faculdades do interior

instalaram telões, e o debate está sendo assistido por alunos e professores. À medida
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que tivermos a confirmação desses telespectadores ligados ao debate de forma

coletiva, anunciaremos o nome dos companheiros que nos acompanham pelo interior

do Estado.

Aproveitamos para anunciar a 4ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos da América

do Sul, que, no País, vai de 5/10 a 10/11/2009. Semana que vem, como nos anos

anteriores, no dia 13/10/2009, lançaremos no Palácio das Artes a abertura da Mostra

de Minas Gerais, com um filme no Cine Humberto Mauro, no Palácio das Artes. A

Mostra de Minas será de 13 a 19 de outubro. Quem quiser pegar cartazes, fôlderes,

temos disponíveis em nosso gabinete. O sucesso da Mostra de Minas, nos anos

anteriores, e os bons filmes apresentados são uma boa garantia para essa quarta

mostra.

Debates

O Sr. Presidente - O primeiro inscrito é o Sr. Daniel Diniz Nepomuceno,

Coordenador de Direitos Humanos da Prefeitura de Belo Horizonte.

O Sr. Daniel Diniz Nepomuceno - Bom-dia a todos. Quero dar os parabéns ao

evento e a todos os parceiros. Como Coordenador de Direitos Humanos da Prefeitura

de Belo Horizonte, aproveitando o tema, gostaria de levantar uma questão: hoje, qual

é o papel do Executivo Municipal na questão da reintegração dos egressos? Nossa

Coordenadoria apresenta alguns projetos para o Prefeito. Aproveitamos a

oportunidade para falar ao Estado, porque não vemos, na maioria dos Municípios,

projetos para os egressos. Temos, na nossa Secretaria de Cidadania, vários

programas sociais que ajudam organizações, Ongs, escolas, mas não há nenhum

para o egresso ou para a questão penitenciária.

Nessa perspectiva, ontem o Presidente do Tribunal de Justiça contava que todo dia

vão lá no mínimo três Prefeitos pedir a criação de novas comarcas. Em que pese a

criação das comarcas, o que se discute? Há uma delegacia, uma cadeia pública

decente? Discute-se a criação de Apacs dentro dos Municípios? Essa é a nossa

preocupação. Tentamos levar aos Secretários regionais o pedido para a criação de

Apac, e esse processo está sendo muito benquisto pelo Prefeito. Só queria deixar

essa minha questão para o debate, ou seja, trazer os Prefeitos de toda Minas Gerais

para também discutir o tema. Obrigado.
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O Sr. Presidente - Obrigado, Daniel. Alguém mais gostaria de fazer uso da palavra?

Vamos passar, então, aos questionamentos. Pergunta de Márcia Martini dirigida ao

Dr. Wanderlino: “Num momento de grande apelo da solução restaurativa, quais os

riscos de desvirtuamento da proposta dentro do modelo brasileiro?” Pergunta de

Wagner para a Márcia Mattos: “O que o governo do Brasil está fazendo para inserir

os nossos presos na sociedade, para que possa acolhê-los sem que eles cometam,

repitam, caiam em reincidência? Quais as medidas e projetos para o futuro?” A outra

pergunta, de Maria Cristina da Silva, da Universidade do Estado, é dirigida à nossa

Juíza Maria Lúcia Karam: “Qual a situação do sistema penitenciário feminino no Brasil

hoje?” Pergunta de Daniel Maia da Silva, do Instituto Santo Tomás de Aquino, dirigida

aos três palestrantes: “Como podemos pensar em uma justiça voltada para a

segurança, se o corpo da justiça penal corresponde à estrutura social e até mesmo se

sustenta no discurso do meliante para a sustentação do poder penal?”

Vamos passar a palavra primeiramente ao Prof. Wanderlino, para resposta à

pergunta da Márcia, estando os demais palestrantes com liberdade para comentários.

O Sr. Wanderlino Nogueira Neto - A mim coube a discussão sobre a chamada

solução restaurativa; se haveria no momento um grande apelo nesse sentido. Eu

acho que não. É uma discussão muito recente no Brasil, de 2004, quando um dos

primeiros textos foi escrito a partir de um dos centros de defesa da nossa rede - gosto

muito de fazer um comercial, vocês já notaram -, o IAJ do Rio Grande do Sul. Depois

houve o mapeamento pelo Ministério da Justiça de programas alternativos pelo Brasil,

mais ou menos em 2006. Temos ainda os princípios gerais da ONU. A entidade não

chega a um tratado internacional e nem mesmo ao estabelecimento de “standards”.

Estabelece simplesmente “guideline”, que são orientações para os países que

querem desenvolver programas de justiça restaurativa.

Estou fazendo um esboço rápido do chamado apelo da solução. O Projeto de Lei nº

7.006, em tramitação no Congresso Nacional, institucionaliza a justiça restaurativa. É

difícil falarmos de justiça restaurativa, porque, na verdade, são inúmeras as

experiências sob esse rótulo de programas de justiça restaurativa sem ainda uma

teoria coesa que costure todos eles. Há uma frase clássica de todos aqueles que

escrevem a respeito disso, como o Sica, que também estará presente, a qual diz que,
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na verdade, são várias práticas em busca de uma teoria. No Brasil, há três

experiências concretas de justiça restaurativa judicial - quero fazer essa distinção: a

de São Bernardo do Campo, do Dr. Eduardo Rezende Melo, no âmbito da justiça da

infância e da juventude; a de Porto Alegre, do Dr. Leoberto Brancher, também no

âmbito da infância e da juventude; e, na área criminal do adulto, uma do Distrito

Federal. São três experiências completamente diferentes, mas com alguns pontos em

comum.

Contudo, quanto à justiça restaurativa, é importante acentuar que, na verdade, ela é

uma estratégia-modelo para se alcançar a democratização do acesso à justiça. E isso

com qualidade significa também, em uma terceira onda de democratização do acesso

à justiça, admitir a desjudicialização e a informalização. Significa que deveremos falar

de programas de justiça restaurativa judiciais e de programas de justiça restaurativa

não judiciais. Aí há realmente uma grande proliferação de experiências pelo Brasil

afora, de ONGs e movimentos populares com criação de círculos restaurativos,

conferências restaurativas e centros e/ou espaços de mediação para evitar que essa

questão chegue ao Judiciário. Então, podemos dizer que a chamada justiça

restaurativa pode ser algo interno ao direito penal, à justiça criminal, uma forma de

justiça penal - que acho muito pouco, visto aquilo que vocês me ouviram falar sobre a

minha insatisfação com o discurso penal. Seria colocar maquiagem em um velha de

70 anos; seria aplicar Botox em uma velha de 70 anos que quer parecer uma menina

de 30 anos.

A justiça restaurativa também pode ser vista como alternativa, como uma justiça

não penal. Seriam programas judiciais e não judiciais, não penais. Nesse ponto teria

até de fazer quase uma outra conferência. O chamado apelo à solução restaurativa é

bastante ambíguo e tem muitas facetas e riquezas. Não quero dizer que não

concordo com ela. Estou muito entusiasmado. No início do próximo mês, viajarei para

Lima, no Peru, onde participarei do primeiro congresso mundial de justiça

restaurativa, em que ouviremos experiências de todo o mundo e tentaremos construir

uma teoria. Minha fala nesse congresso será centrada na questão da democratização

do acesso à Justiça por meio de determinados programas de justiça restaurativa,

especialmente os não judiciais, como uma terceira onda de democratização.
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Explicando isso, quero dizer que se fala muito em ondas de democratização do

acesso, sendo a primeira a assistência judiciária; a segunda, a dos direitos difusos; e

a terceira, a da desjudicialização e informalização da justiça.

O Sr. Presidente - Obrigado, professor. Com a palavra, a Sra. Márcia de Alencar.

Pedimos que as respostas sejam mais concisas, porque muitas perguntas estão

chegando à Mesa. Não queremos inibi-las, pois achamos importante a sua

manifestação. Contudo, nas respostas pedimos mais objetividade, de forma a darmos

mais oportunidade às perguntas.

A Sra. Márcia de Alencar Araújo Mattos - Sobre o primeiro questionamento a

respeito do papel do Poder Executivo Municipal na perspectiva dos egressos, com

certeza, qualquer política inclusiva em relação a eles envolve o poder público local de

forma direta, por meio de programas sociais de base que possam garantir que sejam

constituídas redes sociais. As redes sociais devem ser aqui entendidas como um

diálogo social, que envolve a esfera pública, o espaço público, em que instituições

públicas do poder público, associadas a entidades da sociedade civil organizada,

possam criar sistemas e agenciar o financiamento de políticas sociais, para a

construção de redes de atendimento e de proteção para os egressos.

Em relação à pergunta sobre o que o governo do Brasil está realizando para

reinserir os nossos presos, ou seja, os egressos, uma vez cumprida e extinta a

punição, sobretudo quando ainda estão sob a tutela do Estado, durante um ano após

a extinção da produtividade, posso dizer que são extremamente escassas e

deficitárias as políticas locais e nacionais relativas aos egressos.

No que diz respeito ao discurso relativo à questão penitenciária, está praticamente

reduzida a geração de vagas em função do que, de forma tão farta, a Profa. Karam

nos relatou, sobre a questão do superencarceramento, que ocorre de forma paralela

ao sistema de alternativa à prisão no Brasil e no mundo. Depois desse

superencarceramento, o que se verifica hoje no Brasil é um sistema penitenciário

nacional, de 1994, que, até os idos de 2008, aplicou aproximadamente

R$15.000.000.000,00, gerou, nesse período, de forma já construída,

aproximadamente 78 mil vagas, e tem, em construção ou financiadas,

aproximadamente 30 mil vagas neste momento. Desses recursos do Fundo



____________________________________________________________________________
976

Penitenciário Nacional, 98% foram para a geração de vagas e para os equipamentos

de segurança eletrônicos. De modo específico, 1% foi para a reintegração social, e

1%, para as penas alternativas. O Funpen, em seus 14 anos de existência, tem essa

aplicação, com o agenciamento do financiamento da política. Mas a política de

execução das penitenciárias do Brasil é realizada pelas unidades da federação, as

quais demandam, por pressão, as suas necessidades. Portanto, há esse

reducionismo, esse desenfreado encarceramento e, em particular, uma questão que

antecede a essa problemática, apontada como um elemento crítico em relação ao

resultado das nossas taxas de reincidência, que variam de 70% a 85% daqueles que

passam pelo sistema prisional brasileiro.

Tenho de falar de algo que, no caso do Brasil, não se pode deixar de comentar.

Refiro-me à prisão processual. O inquérito e o processo quase se refletem em uma

execução sumária, transformando-se em uma pena efetiva. Em relação aos nossos

quase 500 mil presos, de 40% a 45% são presos provisórios, sem sentença

cominatória definitiva. Portanto, falamos sobre uma sobretaxa de encarceramento por

razões processuais e não por razões de definição do direito penal, o que faz com que

estejamos dizendo que o nosso superencarceramento tem de ser refletido na

perspectiva da prisão processual de forma severa. Nesse caso, o fortalecimento das

Defensorias Públicas representa uma resposta importante para a garantia do estado

democrático de direito. Respondendo de modo direto, não há uma política satisfatória

no âmbito estadual e nacional no que diz respeito aos egressos. A política é

deficiente, reativa e reflexo da descontinuidade e da forma não disseminada de um

pensamento no futuro; corresponde, de modo reflexo e reativo, à política de

encarceramento atual.

Em relação ao questionamento de como poderemos pensar em uma justiça voltada

para a segurança, se a justiça penal corresponde à estrutura social e, até mesmo,

sustenta o discurso humilhante, se eu fosse citar o direito penal, diria que, dentro e

fora do Estado, há pessoas, a despeito das limitações das instituições, investidas da

singularidade e da capacidade de agenciar práticas transformadoras. Não é somente

o Estado o responsável pelo controle penal. A sociedade civil organizada, de modo

particular, por meio de movimentos sociais organizados, pode e necessita estabelecer
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o monitoramento desse controle penal. Isso não significa dissolver a lógica de

pactuação entre Estado e sociedade, mas garantir controle social, e não substituir o

controle social por controle penal; e não substituir o Estado de bem-estar social por

um Estado policial; e não substituir o Estado Democrático de Direito por outro que só

permite o acesso ao Estado Democrático de Direito a determinados estratos sociais.

Portanto, é pensar em um país que se pretenda democrático sem correr o risco, por

meio da volúpia punitiva, de aproximar o Estado Democrático de Direito do Estado

totalitário, como foi tão bem-alertado pela Profa. Karam. Em outras palavras, não

podemos imaginar essa engenharia de que o poder penal feito pela sociedade serve

para ressignificar sistematicamente o poder da própria justiça penal, da administração

da justiça criminal, mas devemos pensar que somos responsáveis - sociedade e

Estado - pelo estado de coisas que acontece em nossa realidade penitenciária. Não

são as autoridades constituídas, mas é a sociedade que outorga poder ao Legislativo

e ao Executivo, por meio da forma como isso está sendo pactuado com as nossas

autoridades públicas.

Na condição de gestora, digo que o desafio de quem está dentro do Estado para

construir política pública é extremamente severo, mas é na construção e no diálogo

social permanente, na ampliação dos controles, garantindo-se legitimidade para os

segmentos e os atores estratégicos, que construiremos a diferença na política.

Tive a oportunidade recente de coordenar um documentário inédito no Brasil com a

Central Única das Favelas - Cufa -, do Rio de Janeiro, denominado “A voz da prisão”.

Os presos e as presas, em conferências livres, pautaram as suas diretrizes para a

alteração do sistema penitenciário brasileiro. Tive o privilégio de ver, no resultado da

Conferência Nacional de Segurança Pública, no final de agosto, a Diretriz nº 17, pela

qual se pedia, de forma bastante enfática, acesso e fortalecimento da Justiça - uma

das diretrizes mais votadas durante aquela conferência. Por meio do diálogo social e

do compromisso pactuado entre Estado e sociedade, podemos ressignificar a Justiça.

Obrigada.

O Sr. Presidente - Obrigado, Márcia. Com a palavra, a Sra. Maria Lúcia Karam.

A Sra. Maria Lúcia Karam - No que diz respeito à situação do sistema penitenciário

feminino, tanto no Brasil como na maioria dos países, o número de mulheres presas
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corresponde a menos de 10% do total dos presos: varia entre 6% e 7%. As dores e

os sofrimentos dessas mulheres presas são, em muitos aspectos, mais agudos que

as dores e os sofrimentos dos homens presos. Até por serem as mulheres uma

minoria dentro do sistema penitenciário, as más condições das prisões, que já

existem para os homens, são mais acentuadas para elas, porque a própria

construção de penitenciárias não foi pensada para mulheres; são sempre locais

improvisados, em que a deterioração física é maior que a das penitenciárias

masculinas. Os sofrimentos psicológicos, no caso das mulheres, muitas vezes são

mais acentuados devido à separação dos filhos ou ao emprisionamento dos filhos.

Quando se admitem creches em prisões, as crianças estão sendo aprisionadas.

Evidentemente, a prisão impede qualquer tipo de solução: ou se separa a mãe do

filho ou se aprisiona o filho. Ambas as situações são absurdas.

As mulheres presas são uma minoria no Brasil e no mundo, ou seja, representam

menos de 10% do total de presos. Mas, nos últimos anos, está havendo um

crescimento desse número. Paralelamente, há também um crescimento do número

de homens presos, mas numa velocidade menor em relação ao das mulheres. E,

fundamentalmente, esse crescimento do número de mulheres presas se deve à

criminalização da produção e do comércio de determinadas substâncias proibidas,

chamadas drogas ilícitas. As grandes responsáveis pelo número isso são as leis

proibicionistas e a irracional opção criminalizadora contra a produção e o comércio de

drogas.

O Sr. Presidente - Muitas vezes, esse envolvimento com as drogas está relacionado

ao próprio companheiro.

A Sra. Maria Lúcia Karam - Parece-me que é urgente, não só em relação às

mulheres, que uma proposta seja implementada para reduzir o número de presos em

todo o mundo, com a luta pela legalização da produção, do comércio e do consumo

de todas as drogas. Com isso, o absurdo número de presos que existe no mundo se

reduziria quase à metade.

O Sr. Presidente - Digo com segurança que um percentual de 90% das mulheres

presas em Minas Gerais se deve às drogas ilícitas. E quase sempre o pano de fundo

é uma relação afetiva com o companheiro. Isso é terrível. Na 16ª Delegacia tínhamos
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uma situação de horror. Todos conhecem a história da 16ª Delegacia, onde

estivemos várias vezes: eram cento e tantas presas amontoadas. Era inacreditável,

mais da metade dos casos tinha como pano de fundo uma relação afetiva.

Passaremos para o segundo bloco de perguntas. O número de perguntas aumentou

e reduziremos o tempo para as respostas. Duas pessoas farão uma intervenção oral:

Ildemar Gomes de Souza, da Prefeitura de Montes Claros, e Milton de Souza

Ferreira, estudante de direito. O primeiro será o Ildemar. O Milton de Souza pode se

aproximar do microfone. Nesta fase, encerraremos o recebimento de perguntas. A

Mesa será mantida, e teremos o segundo bloco de perguntas.

O Sr. Ildemar Gomes de Souza - Bom dia, Deputado. Meu nome é Ildemar Gomes

de Souza, sou de Montes Claros, cidade que envia um abraço ao Deputado, por

quem temos muito respeito.

Na sua manifestação, o Dr. Wanderlino mostra uma preocupação. Em Montes

Claros, percebemos um enfraquecimento dos conselhos de direito, dos conselhos

tutelares, dos conselhos de saúde e dos conselhos de assistência social. No final de

semana atrasado estive em Brasília, no seminário sobre controle social, que

demonstrou uma preocupação nacional com o enfraquecimento dos conselhos. Os

Prefeitos fazem como querem. A maioria dos conselheiros depende de um emprego,

são carentes e ficam fracos para brigarem pelas políticas públicas em suas cidades.

Acredito que, no Estado de Minas Gerais - aliás, posso falar também de Montes

Claros, onde podemos falar e ouvir as pessoas -, não conseguimos fazer omelete se

não quebrarmos o ovo, ou seja, não conseguimos fazer política pública se não houver

investimento nem participação da comunidade nesses seminários e nessas políticas

públicas. Portanto vejo uma preocupação muito grande: a falta do comprometimento

da sociedade civil nesses programas e, aliás, a omissão do Estado na área social, a

falta de investimento social por meio das entidades e dos conselhos, para criar,

mesmo na Justiça, uma pastoral para trabalhar com o corpo técnico e os presos. Isso

seria de grande valia para ajudar a sociedade nesse sentido. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Obrigado, Ildemar. Com a palavra, o Sr. Milton de Souza

Ferreira.

O Sr. Milton de Souza Ferreira - Bom dia a todos. É um prazer imensurável estar
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aqui. Gostaria de dizer que há uma preocupação de todos nós e uma

responsabilidade de toda a comunidade nesse contexto que vimos vivenciando na

sociedade em geral. Como poderá ser alcançada a eficácia na ressocialização do

indivíduo? Além disso, quais são as alternativas à privação de liberdade, que, aliás, é

o ideal e o melhor caminho, num contexto social que levará aquele cidadão a cometer

novos delitos, em que as bases, como educação e as oportunidades, são mínimas ou

até mesmo inexistentes para ele?

O Sr. Presidente - Há duas questões dirigidas à Sra. Márcia: uma é da Sra. Maria

de Fátima, do Centro de Oportunidades de Contagem, que elogia e nos fala sobre a

parceria da entidade com penas alternativas; a outra é do Sr. José Ismar da Costa, do

Sindicato das Instituições Filantrópicas do Estado de Minas Gerais, que pergunta qual

seria a participação da sociedade e das entidades nessa formulação de penas

alternativas tanto em relação ao adulto quanto a autor de ato infracional.

Perguntas dirigidas à Profa. Maria Lúcia Karam: a primeira é do Sr. Marco Antônio

de Paula Assis, da Polícia Civil de Minas: “Partindo da ideia de controle, a guarda de

preso pela Polícia Civil, que, aliás, ainda temos em Minas Gerais, seria um “plus” da

pena-controle ou um pensado descaso com os aspectos da ressocialização?” A outra

pergunta é da Sra. Carolyne Reis Barros, da UFMG, do Espaço de Atenção

Psicossocial ao Preso, Egresso e Familiares: “Na sua opinião, Profa. Maria Lúcia,

quais os efeitos das PPPs na área de segurança pública e privatização de

presídios?”.

No nosso relatório, há uma crítica muito dura ao processo de privatização em

Neves, pois 4 mil vagas serão abertas numa PPP mais cara que o sistema. Fazemos

um questionamento até do ponto de vista da legalidade: pode-se passar tarefas do

Estado, privatizar, como a própria questão do papel da Defensoria Pública? Então há

uma crítica clara no documento.

Perguntas dirigidas ao Sr. Wanderlino - aliás, ele sofrerá aqui, porque o tempo

diminuiu e um monte de perguntas lhe foram dirigidas. A primeira é do Centro

Universitário UNA: “O senhor acha que o deterioramento da privação da liberdade

pode ser o corporativismo da lei? Muitas vezes a Defensoria Pública é entregue a

interesse governamental e político?”. Pergunta do Sr. Fernando Henrique Real
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Cardoso: “O direito penal do inimigo tem espaço no Brasil?”. Aliás, ele pediu para

esquecer tudo o que escrevesse. “A sua doutrina, direito penal do inimigo, é

aplicável? Teria efeito positivo ou negativo? De que forma a presunção de

culpabilidade ajuda na prevenção da criminalidade?”. Pergunta de Tiago de França,

do Instituto Santo Tomás de Aquino: “Por que é tão difícil fazer Justiça aos pobres do

nosso país?”.

Temos uma outra pergunta, de Alcione Rodrigues, do Centro Universitário Newton

Paiva, dirigida à Mesa: “Hoje, ouve-se falar na possibilidade da privatização do

serviço penitenciário. Isso levaria a uma melhora na qualidade da prisão ou visaria ao

estímulo do crime, uma vez que combater o crime seria perder o produto do serviço

privatizado”? Como passei a palavra à Profa. Karam, peço-lhe que responda. Vamos

começar com a professora.

A Sra. Maria Lúcia Karam - Primeiramente, responderei à pergunta do Marco

Antônio em relação ao controle de presos pela Polícia Civil e pela Polícia Militar.

Quando policiais dirigem presídios ou são encarregados do controle dentro da

penitenciária, parece-me que as duas hipóteses levantadas na pergunta estão

presentes: há um “plus” do controle e também um descaso com o aspecto da

ressocialização, embora, entre parênteses, falar em ressocialização, tendo a prisão -

a privação da liberdade - como o centro do sistema penal seja algo absolutamente

fantasioso, ou seja, essa suposta proposta de ressocialização é um discurso

absolutamente enganoso, pois, se nos livrarmos dos chavões e pararmos para

pensar, um mínimo de lógica demonstra que é absolutamente inviável pretender-se

ressocializar, ou seja, ensinar alguém a viver em sociedade retirando essa pessoa da

própria sociedade. É óbvio que, em uma prisão, só se aprende a conviver na prisão,

que é um mundo com regras próprias. Feito esse parêntese, o fato de termos policiais

ou membros do Ministério Público como administradores e controladores das prisões

agravará os problemas delas, ou seja, enquanto existirem as prisões, é preciso que

os Agentes Penitenciários tenham outro tipo de formação, diferente da de quem

trabalha na repressão e trabalhou para condenar e prender aquelas pessoas.

Quanto à privatização de prisões, sem me demorar muito, é evidente que, antes

mesmo de questionar a legitimidade de se entregar parte de órgãos ligados à
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segurança pública a entes privados, registramos que o mais grave dessas propostas

é o fato de a privatização ser um incentivo ao aumento do número de presos, ou seja,

é mais um incentivo a essa tendência de expansão do poder punitivo, que precisa ser

enfrentada e contida. A administração privada de prisões implica lucro - qualquer

atividade privada há de ser voltada para isso -, e o lucro implica a manutenção de

cada vez mais pessoas dentro da prisão, ou seja, é uma tendência de expansão do

poder punitivo, o que, portanto, deve ser repudiado.

O Sr. Presidente - Obrigado, professora. Com a palavra, Márcia de Alencar Araújo

Mattos.

A Sra. Márcia de Alencar Araújo Mattos - Queria agradecer ao Centro de

Oportunidades de Contagem pela manifestação carinhosa em relação ao nosso

trabalho. Respondendo ao sindicato das instituições de Estado de Minas Gerais, a

participação efetiva da sociedade civil, no caso das políticas alternativas de

encarceramento, está, calcada, sobretudo, na questão da formação das redes sociais

de apoio para o cumprimento das medidas alternativas, disciplinadoras ou

substitutivas penais, de forma direta, na construção de serviços que sejam inclusivos

e também no oferecimento de vagas aos cumpridores de penas alternativas. Na

prática, essas redes sociais são credenciadas junto à comarca através de termos de

parceria e cooperação técnica, em que a justiça encaminha o cumpridor de uma pena

restritiva de direito após avaliação feita pelas equipes psicossociais. E quando se

trata de uma situação mais complexa, com envolvimento de avaliação psiquiátrica

para encaminhamento adequado a essa rede de serviços, em que a pessoa prestará

serviços à comunidade, ou fará uma prestação pecuniária, que essa pessoa possa

estar em situação de limitação no final de semana, que possa ser acompanhada, na

instituição e de modo sistemático, por essa equipe dessas centrais, desses núcleos e

dessas varas especializadas em execução das alternativas.

As penas alternativas, como as penas restritivas de direito, são situações extra-

muro. Portanto, do ponto de vista do controle penal, são considerados crimes de

baixo ou médio potencial ofensivo, mas, do ponto de vista do acompanhamento,

guarda uma logística mais sofisticada, exatamente porque tem um aparato de

acompanhamento em relação à execução penal, considerando que a pessoa tem
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restrição de direito, mas está, e que bom que está, em pleno convívio social.

Portanto, é extremamente importante o desenvolvimento da sociedade civil

organizada. É preciso articular com o poder público local e a comarca local para a

construção desse suporte, não só operacional, para que essas redes sociais não

passem a ser instrumentalizadas pela justiça, mas e principalmente, para que ela

possa induzir políticas públicas inclusivas para o tratamento daquele cumpridor de

pena ou medida alternativa. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Prof. Wanderlino Nogueira Neto.

O Sr. Wanderlino Nogueira Neto - Pergunta de Thiago de França: Por que é tão

difícil fazer justiça aos pobres em nosso país?”

É simples e complexa a resposta. Num regime capitalista, numa democracia

burguesa, é óbvio que fazer justiça aos pobres não é difícil, é impossível. Faz parte

do próprio modelo. Esse modelo constrói uma hegemonia política e econômica para

fazer com que as elites e as oligarquias se mantenham no poder político e

econômico. Mas todo poder político e econômico precisa construir a hegemonia

jurídica para legitimar e sustentar essa hegemonia. E é isso que faz o regime

capitalista e a democracia burguesa, criando uma justiça a serviço do discurso

hegemônico político e econômico. É o que faz parte do modelo intrinsicamente, não é

uma questão conjuntural como, às vezes, pensamos em fazer na reforma, em salgar

a carne podre. Não se salga a carne pobre. Fazer justiça aos pobres, no modelo

econômico político que aí está, não é difícil, é impossível.

A outra pergunta é a seguinte: O que o senhor acha do deterioramento da privação

de liberdade. Pode ser o corporativismo, a Lei da Defensoria Pública em interesse

governamental e político...

Vou pegar, nessa pergunta, o que me interessa, que é a Defensoria Pública. Se

estamos numa tentativa de minimizar, de construir algo contra a hegemonia, o papel

dos advogados e, principalmente dos Defensores Públicos, é essencial. Se queremos

garantir acesso à justiça com qualidade - como disse naquele primeiro momento do

movimento mundial de qualificação do acesso à justiça -, a assistência judiciária é

importantíssima. Mas, no Brasil, ainda não conseguimos dar esse passo de garantir o

que se chama mundialmente de Primeira Onda, que é o fortalecimento da assistência
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judiciária. No Brasil, a Defensoria Pública é o primo pobre. Não há interesse na sua

instalação. Não é à toa que o Estado de São Paulo, locomotiva que tem a pretensão

de puxar carros vazios, levou anos e anos mantendo a assistência judiciária na

Procuradoria-Geral do Estado, com advogados do Estado. Depois da reforma da

Constituição, a Defensoria Pública foi instituída como órgão autônomo e obrigatório,

mas estamos vendo no Brasil essa desmoralização do texto legal.

A efetividade dos direitos fundamentais no Brasil é uma questão muito difícil. Nós

nos pegamos muito nas ramas, na garantia de coisas menores. Somos

equipamentalistas demais. Queremos aperfeiçoamento, mais verbas para isso, para

aquilo. Falamos muito no fortalecimento da Justiça, no fortalecimento de conselhos

tutelares, etc., mas não falamos no fortalecimento do papel dos conselheiros.

Pegando esse exemplo, no Brasil há fome de fortalecimento institucional de

conselhos tutelares, mas não há argumentos para o fortalecimento do papel do

conselheiro tutelar, por exemplo, como espaço de mediação. O seu fortalecimento

como espaço de poder e competência é horrível; é triste ver essa luta pelo

fortalecimento corporativo dos conselheiros tutelares, que se esquecem qual é o seu

verdadeiro papel. E se vê esse quadro de deformação pelo País. Os conselhos

tutelares estão sendo transformados, principalmente pelo Judiciário e Ministério

Público, em equipes de assessoramento, órgãos de triagem; fazem meramente

triagem e, depois, um “encaminha-se ao Ministério Público”. O papel de mediação, de

programa restaurativo, que poderia ser explorado, não o é. Se pessoas como eu

insistirem muito no devido processo legal, devemos saber que ele não se faz sem a

Defensoria Pública.

Por fim, existe mesmo o Fernando Henrique Cardoso, e ele é real, porque é

Fernando Henrique Real Cardoso - pensei que fosse uma brincadeira. A legislação de

registro público já permite a retificação de nomes depois dos 18 anos. Só quero

lembrar isso ao companheiro. A pergunta dele é no seguinte teor: “O direito penal do

inimigo tem espaço no Brasil, etc., etc.”. Companheiro, a pergunta foi dirigida

erradamente. Sou abolicionista em termos penais. Há muita discussão a respeito de

teorias de salgamento da carne podre; o que se pode fazer para a melhoria do direito

penal; mas tudo isso pode ser colocado no mesmo caldeirão: é botox, como disse no
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início, principalmente se falarmos em presunção de culpabilidade na prevenção da

criminalidade. Ocupar aquela tribuna para tentar desmontar os discursos da

punibilidade, da culpabilidade, da tipicidade e falar em presunção da culpabilidade é

pedir que o inimigo fale da teoria do inimigo.

O Sr. Presidente - Obrigado. Concedo 2 minutos para a Márcia, que se sentiu

provocada na questão da Defensoria Pública.

A Sra. Márcia de Alencar Araújo Mattos - O consultor tratou de um assunto

extremamente importante: a Defensoria Pública. Quero reforçar e lembrar alguns

aspectos recentes em relação ao fortalecimento da Defensoria Pública junto à

Secretaria de Reforma Judiciária do Ministério da Justiça, por meio do Programa

Nacional de Segurança Pública com Cidadania - Pronasci - e com aspectos recentes

em relação às autonomias administrativas e financeiras da Defensoria Pública, que

ocorrem no Brasil.

Só não temos Defensoria Pública autônoma, no Brasil, nos Estados que têm o

maior IDH, que são Santa Catarina, Paraná e Goiás. Nas demais unidades da

Federação, há Defensorias Públicas que estão dando exemplos extremamente

significativos, como é o caso do Rio de Janeiro. Em Mato Grosso... (- É interrompida.)

O Sr. Presidente - Minas também não tem e está numa luta para conquistar.

A Sra. Márcia de Alencar Araújo Mattos - Mas observamos o investimento que a

Secretaria de Reforma Judiciária tem feito, aportando recursos, às vezes, muito

maiores que o orçamento previsto anualmente para aquela Defensoria Pública. Isso

tem oferecido resultados importantes junto ao Colegiado dos Defensores Públicos-

Gerais e em relação à questão do trabalho junto ao CNJ, voltado para a questão da

prisão provisória no Brasil.

Concluo dizendo que, no mês passado, foi criada a Frente Nacional de Execução

Penal da Defensoria Pública, como mais uma forma de mostrar a sua independência

do Estado. Na verdade, a provocação estava na pergunta, e não na resposta. Muito

obrigada.

O Sr. Presidente - Márcia, gostaríamos que o Ministério da Justiça incluísse Minas

Gerais entre os Estados que têm maior IDH. A Defensoria Pública de Minas tem uma

aparente autonomia; não tem autonomia funcional, administrativa nem financeira.
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Mas temos Secretário em Minas Gerais que acha que a Defensoria é um órgão da

sua Secretaria. Há uma polêmica e um conflito muito grandes. Muitas vezes, uma

coisa é o que se mostra, o que se divulga em publicidade; outra coisa é a Minas real,

apesar de termos, hoje, grandes quadros na Defensoria de Minas, além de um

Defensor-Geral muito combativo, que busca essa conquista da autonomia.

Agradecemos à Profa. Maria Lúcia Karam, que terá de se ausentar.

A Sra. Maria Lúcia Karam - Peço desculpas especialmente à Paula, por não poder

ficar. Infelizmente marquei meu voo muito cedo e, como sou um pouco mineira, tenho

de sair logo porque mineiro chega cedo na estação para não perder o trem.

O Sr. Presidente - Obrigado, professora. Iniciaremos, agora, a discussão “As regras

de Tóquio e o contexto brasileiro de alternativas à prisão”. Sra. Paula Elias, é uma

alegria tê-la neste debate, que está sendo transmitido para mais de 300 cidades do

Estado. Tentaremos formar uma grande rede para discutirmos alternativas ao atual

modelo.

Palavras da Sra. Paula Elias

Bom-dia a todos. Cheguei há pouco e o senhor está dizendo que há mais de 700

inscritos, mais de 140 entidades participando e que este ciclo de debates está sendo

transmitido ao vivo e pela internet a mais de 300 cidades mineiras. Isso é

extremamente interessante. Num primeiro momento, faço um agradecimento não só

em meu nome, mas em nome do instituto em que trabalho. Trabalhamos em nome da

justiça restaurativa, da aplicação de justiça restaurativa em São Paulo, com a Profa.

Ana Lúcia Sabadell e o Prof. Leonardo Sica, que, infelizmente, não puderam estar,

pelo que peço escusas. Agradeço o convite da Casa para participar deste ciclo de

debates e fico extremamente feliz com a peculiaridade do evento. Desde a hora em

que cheguei, notei que a palavra justiça foi repetida por diversas vezes. Encontram-se

presentes mais de 700 pessoas representando mais de 140 entidades, e todos, direta

ou indiretamente, querem algo em comum: a justiça. Estamos aqui para discutir

formas alternativas de pena e de não privação, e formas de administrar conflitos.

Quando bato na porta do Poder Judiciário - sempre falo isso para os meus alunos lá,

em São Paulo -, digo: Sr. Juiz, quero jurisdição, quero que me diga o direito. Estou

invocando a característica da palavra “subs”. Cuidado, porque você está pedindo para
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alguém substituir a sua vontade e, mais cedo ou mais tarde, de forma definitiva. Mais

cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Será que bateu na porta certa? Será que

estamos falando da mesma coisa? Será que, se eu fizer justiça, farei o que você está

pensando? Será que antes de iniciarmos este debate não teríamos de estabelecer

algumas premissas? Será que é possível estabelecer uma premissa acerca do que é

justiça? Tanta gente já tentou isso.

Historicamente, o que é justiça? Não sei se houve uma evolução ou involução do

conceito. Sou uma atrevida, às vezes, vou lá na Filosofia. John Rawls apresenta um

conceito de justiça muito interessante. É mais ou menos assim: para você pensar

numa sociedade justa, baseada nos princípios que entende por justos, vista o véu da

ignorância e ocupe qualquer posição na sociedade. Se você se adequar, se submeter

e se sujeitar a ocupar qualquer lugar dentro dessa sociedade, já imaginou uma

sociedade justa.

Sob essa perspectiva, pensando numa forma de distribuição de justiça, talvez

tenhamos de nos colocar na posição daquele que está recebendo a justiça para

resolver essa questão. Aí, pode surgir o complicador, porque, talvez, esse exercício

seja mais difícil para nós. De certa forma, nos vemos muito diferentes, muito longe,

muito distantes daquele que está encarcerado. De uma forma ou de outra, somos

muito melhores, incapazes de cometer crimes. “Menino, olha a polícia! Ela vai te

pegar!” Nós não cometemos crime, não falamos mal do vizinho, não cometemos

calúnia, injúria. Não falamos mal do outro, não usamos droga, não sonegamos

impostos, não tiramos cópia de livros autenticados, de CDs e DVDs. (- Manifestação

fora do microfone.) Onde é o ponto aqui? (- Manifestação fora do microfone.) Praça

Sete. É melhor parar por aqui. É bacana porque, até por amor ao argumento,

começamos a nos identificar, dizendo que é verdadeiro esse raciocínio. Alguém pode

dizer: “Paula, você aceita o argumento, mas está falando de crimes bobos, de menor

potencial ofensivo, que, de certa forma, não agridem, não lesam o bem jurídico

protegido pelo tutelado”. É verdade, concordo e até aceito esse argumento, se

alguém me disser neste exato momento: “Paula, você me perdoe, aceito, mas jamais

seria capaz de pegar uma arma e, mediante violência ou grave ameaça, colocar na

cabeça de alguém e obrigá-la a passar o seu carro. Tive mãe, pai, uma criação. Isso
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não combina comigo. Desculpe-me.”. Direi: poxa vida, que legal. Alguém pode me

dizer: “Sou um homem com referencial de família, tive irmãs, mãe. Constranger uma

mulher a uma conjunção carnal é algo que nunca passou pela minha cabeça. Isso

não combina comigo”. Direi: salve.

Será que você, neste exato minuto, Juiz, Promotor, professor, aluno de Direito,

estudante, pode levantar a mão e dizer, com certeza absoluta, que jamais matará

uma pessoa? (- Pausa.) Só se for em legítima defesa? Processualmente falando, lá

na 2ª instância, conversamos e vemos se podemos considerar legítima defesa. Você

pode chegar em casa e pegar um adultério. Há pessoas que entendem isso e vão

dizer: violenta emoção.

O Sr. Presidente - Legítima defesa da honra.

A Sra. Paula Elias - Há quem diga que a honra é do ...; que o motivo foi fútil e que

isso é um homicídio qualificado e, portanto, merece ser tratado como crime hediondo.

E aí? Entramos naquelas questões sobre prisões processuais colocadas pela

professora. Mas é difícil pensar nessas questões. Tenho cara de professora? Fala

sério. Só para ajudar na pesquisa. Faço muito essa pesquisa em sala de aula. Quem

aqui já tomou um “mão na cabeça”? Vocês conhecem aquele “mão para cabeça”?

Você está andando pela rua e toma um “mão na cabeça”. Quem já tomou? Ele tem

cara. Quem mais? Levantem a mão. Moça, já tomou um “mão na cabeça”? Imaginem.

Vocês acham que poderia ter tomado? Nunca. Nunca. Imaginem. Ela é acima de

qualquer suspeita, uai. Com essa carinha? Você estava acompanhada? Sozinha?

Moça, você estava aprontando alguma coisa. Numa sala de 70, 80 alunos, há duas

ou três pessoas que tomaram. Onde começa esse processo seletivo? Como é que

vira 40, 50%? Onde é que viram 500 mil mandados? Começa ali na esquina. Começa

no “mão na cabeça”.

Em 1990, os países se reuniram com uma preocupação mundial, como já foi

colocado aqui. Há uma preocupação mundial, globalizada. E o pior é que as Regras

de Tóquio não são de hoje. As regras são de 1990. Há décadas estamos reunidos,

fazendo o que estamos fazendo aqui. Talvez, estejamos discutindo um modelo novo,

professor, a justiça restaurativa. Hoje, na minha concepção, o modelo restaurativo já

ultrapassou a medida alternativa. Na minha concepção, o modelo restaurador já



____________________________________________________________________________
989

deixou ultrapassado o debate da medida alternativa. Estamos aqui discutindo beleza,

para formular um pensamento, para fazer acontecer, para, daqui a duas décadas,

estarmos sentados com as regras mínimas de aplicação da Justiça para documentar,

para fazer acontecer, para efetivamente fazer o quê? O pano de fundo é a questão da

eficácia.

E para discutir essa questão, invoco Ferraioli, que faz uma abordagem

extremamente interessante. Ele bate com a questão kelseniana, porque trata de

validade, eficácia, vigência, mas não esbarra só na questão da formalidade. Quando

penso numa norma, aquilo que a gente vê é legal, é bacana, tudo bem, mas e daí? A

norma é válida, formal. E a lei que ficou 15 anos em vigor, para depois ser declarada

inconstitucional? E daí? E esse período? Talvez seja porque não foi “com nóis”.

Quem é que paga por isso? Estamos falando de indenização, de dinheiro. Dá para

falar em dinheiro? Pensando na questão da eficácia, da validade ou da vigência,

posso só pensar nas questões formais? Quando eu, legislador - estou falando para os

meninos da Casa -, estou fazendo uma lei, posso ficar apegado somente à questão

da validade formal da norma? Vou fazer um serviço benfeito ou preciso, antes de

tudo, pensar na questão substancial da norma, no seu conteúdo? Substancialmente,

aquela norma se coaduna com a Constituição Federal? Se proíbo um pedido de

liberdade provisória, substancialmente esse conteúdo é adequado à Constituição? É

preciso que o legislador pense nisso no momento em que está legislando, para que

15 anos depois não se tenha que acionar o Judiciário para consertar a situação.

E mais, falhou o Legislativo: “Judiciário, não aplique não”; “Juiz, não aplique, não”.

Parece que houve um Juiz aqui de Minas que passou por doido, porque soltou os

meninos.

O Sr. Presidente - De Contagem.

A Sra. Paula Elias - Acho que esse Juiz leu a minha tese de mestrado em 2003.

Vou perguntar a ele.

O Sr. Presidente - Acho que ele vem à tarde, estava inscrito.

A Sra. Paula Elias - Vocês me apresentam? Em 2003 eu escrevi que os meninos

Juízes deveriam fazer isso. Quer dizer, a Lei de Execução Penal dá a determinação;

é ela que está fazendo isso, não sou eu, não fiquem bravos; é o legislador que está
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falando, não sou eu. Se o Estado não serve a que veio, o que posso fazer? Quando o

menino não cumpre a regra, o Estado vem e o faz cumprir. O.K., não estou

reclamando. Para o Juiz, anarquista não, positivista; quero que se cumpra a Lei de

Execução Penal, salvo engano, art. 88: condições de aeração da cela, iluminação -

confiram para a titia se é isso. Legalista, positivista, quero que cumpra a lei, porque,

do contrário, solto os meninos. Então, quando vamos pensar - e a professora fez uma

sugestão muito interessante - o sistema, não adianta pensarmos em 2008, três leis de

reforma de processo penal, que mudou de princípio da identidade física a recurso,

que acaba com agravo em execução, etc. Sou processualista penal há 15 anos e, até

agora, não aprendi o que aconteceu lá. Contudo, já há o anteprojeto ou projeto de

2009 em andamento, como se as alterações já estivessem todas sendo aplicadas.

Hoje o Juiz ordena a produção de provas em inquérito policial, uma alteração muito

simples, imaginem. A questão da intervenção do MP no inquérito policial perdeu-se,

porque, enfim, hoje o Juiz ordena produção de prova.

Todo o processo histórico, há quantos anos e séculos está andando e caminhando?

De fato, cadê o iluminismo? Cadê aquela história? Cadê de Caria? Cadê tudo o que

eu li? Não sei. Para onde estou indo? Agora o Juiz produz prova. Outro dia, perguntei

a uma amiga civilista se havia identidade civil. Ela disse que não existe. Mas como?

Não existe lá, e eles votaram no penal? Sim, é assim. Mas já estão querendo

anteprojeto? Também. Então, vamos. Linda a Lei de Execução Penal! Linda! E

inserem também lá o RDD, tornando a lei inconstitucional, mas linda. E vamos que

vamos.

É um processo ilusório de discussão e, às vezes, solitário de visualização. Por que

será que só eu vejo? Será que legislador olha e não vê? Será que o Juiz olha e não

vê? Cadê você, estudante? Cadê você, cientista? Cadê você, anarquista? O Estado

só toma, toma e toma. Até maio, foram cinco meses. O meu carro está no conserto

porque passou em um buraco, os meus “is” estão todos pagos. Democracia! Isso é o

lindo do país em que vivemos. Desculpem-me falar assim, na Assembleia.

Democracia, graças a Deus.

Fico, então, me perguntando onde está essa galera. Adiantam Regra de Tóquio,

declaração ou regra mínima de tratamento para preso? Eu tenho lei, e daí? Vou
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banalizar o processo penal? Adianta agravamento de pena? Adianta baixar a

maioridade? Adianta aumentar a pena do tráfico? Se adiantasse, já teria acabado. A

pena acabou de subir de 12 para 15 anos, e por que não acabou o tráfico? Já subiu,

já aumentou, já agravou, já construiu presídio, já fez tudo o que podia. O que mais

querem? Mais? Quer dizer, seguimos na mesma estrada e vamos dar no mesmo

lugar. Regras básicas. Se não sabemos aonde queremos ir, qualquer estrada serve e,

se seguimos a mesma estrada, chegaremos ao mesmo lugar. Caminhamos para o

mesmo lugar e queremos chegar a um resultado diferente. Lá em casa, isso não

funciona. Só se eu bater na cabeça toda vez que for para o mesmo lugar, porque, no

direito... Aí, o professor chega à sala de aula e diz ao menino do 1º ano... Há a

posição dos professores aqui. Vejam se isso aconteceu em sua faculdade. Direito é

um conjunto de normas que visa regular a vida em sociedade. Regulou? Direito é

política. Direito é política, já dizia Dimitri Dimoulis e Sabadell. Honra-me ser

confundida com tal. Ela diz que direito é política. Dimitri Dimoulis diz: “Direito é

política”. Leonardo diz: “Direito é política”. Direito é política.

O que é crime? Crime é típico, antijurídico. Crime é aquilo que o legislador escolhe

dentre todas aquelas condutas possíveis e diz: “Isso aqui é lesivo. Escovar os dentes

pode, pois não é lesivo. Matar alguém é lesivo, então é crime. Põe aqui nesse

código”. Ele pega o código e seleciona. Imaginem se um legislador desta Casa,

amanhã, disser assim: “Então, vamos lá. Crime. Entendo que há uma conduta. E,

agora, estou falando muito seriamente. Entendo que, amanhã... Olha, vocês votem

em mim. Iniciarei uma campanha, e vocês votem em mim. Decidirei que serei

candidato aqui em Minas Gerais, que mudarei e seguirei todos os trâmites. Aí,

decidirei que o primeiro projeto de lei que apresentarei a esta Casa, quando for eleito,

será para criminalizar uma conduta, que justifico ser extremamente lesiva. E você há

de concordar comigo. Criminalizarei a conduta de assistir à televisão e atribuirei a

pena de...”. É grave, não é?

O Sr. Presidente - Terá de assistir ao Faustão todos os domingos.

A Sra. Paula Elias - Entre o Faustão e o Datena, prefiro o argumento da Tenesco.

Os argumentos da Tenesco são... O Deputado dirá: “Atribuirei a pena de dois a

quatro anos para cada hora de televisão assistida. Será que você votaria em mim?”.
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Direito é política. E direito penal é muito mais. Como disse a professora, é preciso

pensar nesses conceitos, no contexto em que nós, cidadãos, estamos inseridos e em

como estamos sendo. Entendeu? É. É isso. Se não, continuará do jeito que está. E a

vítima será a sociedade, como sempre foi, desde a inquisição, desde lá. Na

inquisição, quem era a vítima e quem sofria era a sociedade. Isso quer dizer que

quem sofre as consequências de uma... Há quem diga: meça o grau de evolução de

uma sociedade olhando para a sua política criminal. Se fizerem isso com a gente...

Seria melhor medir pelo preço do McDonald’s. Há quem faça essa metragem pelo

preço do McDonald’s.

As regras de Tóquio, que preconizam e preceituam medidas não privativas de

liberdade, vêm dizer: “Olha, vamos aplicar as sanções verbais...” - da bronca, não é?

-, “a manutenção da liberdade antes da decisão e penas privativas de direito”. Ou

seja, aquilo que já foi dito aqui. Residência fixa. Não é prisão, é residência fixa ou

qualquer outra forma de tratamento em meio aberto. As regras de Tóquio permitem

essa abertura, ou seja, qualquer coisa que não prive a liberdade está valendo, está

tudo bem. Preconiza efetivamente a não privação. Esse é o grande objetivo. Como

isso se reflete no Brasil? Será 9099? Em São Miguel Paulista, no Estado de São

Paulo... Alguém conhece São Miguel Paulista? Lá, existe uma vara em que as

audiências são marcadas de 2 em 2 minutos, e ainda dizem que fazem justiça.

Justiça, justiça. É engraçado vermos, pela televisão, as pessoas gritando justiça. O

que elas querem? Justiça, justiça, justiça. O que será que as pessoas querem ao

gritar justiça? O que dou para esse povo?

O Brasil assinou, está lá, vou... Hoje, a Emenda nº 45 dá força a essas regras, aos

tratados, mas não cumpro leis nacionais nem internacionais. Quer dizer... Entendeu?

A questão não é legislar, mas como legislar, como aplicar. Não é fazer mais leis,

porque existe uma inflação legislativa e uma banalização judiciária, mas estou

continuando nessa, estou achando que está tudo bem. Com isso, perco alguns dos

meus conceitos, perco o meu conceito de validade substancial, entro numa crise. A

Ana Lúcia coloca crise do direito e crise no direito. Faz uma grande diferença.

Eu trouxe o projeto mencionado pelo professor. O que acho mais sério de tudo o

que estou dizendo é encontrar na capa, sumário, equipe, apresentação e
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metodologia, primeira folha... Nesse projeto, a ONU patrocina a implementação do

modelo restaurativo em Porto Alegre, São Caetano e Brasília. Na terceira página

desse relatório, quando se fala sobre Porto Alegre, o projeto explica a estrutura e o

funcionamento... Diz que o programa é realizado em tal vara - vou preservar os

nomes - da infância e da juventude, no âmbito da execução da pena, ou seja, aplica-

se justiça restaurativa no âmbito da execução. Passou o processo de conhecimento,

na execução aplico justiça restaurativa, a fim de restaurar não sei exatamente o que,

mas, enfim...

Vou ler: “Essa escolha se deu em virtude das dificuldades encontradas para a

implementação do programa, principalmente pela resistência dos operadores do

direito, responsáveis pelo processo de apuração da prática de ato infracional, tanto na

magistratura quanto no Ministério Público”.

O magistrado não quis. Ou seja, resistência da classe. Resistência é uma palavra

muito delicada. Talvez para não falar preconceituosa? Para não ficar pesado? A

resistência não se implementou porque o Juiz e o Promotor não deixaram. Crise no

direito e crise do direito porque não se permitiu nem para ver como é que é.

O professor vai para o Peru? Queria ir com o senhor para ver como é que é. Vai ser

bacana. Vamos ver como é que é. Justiça restaurativa não tem nem conceito. Essas

perguntas foram muito difíceis. Não me perguntem qual é o conceito de justiça

restaurativa, porque o estamos formando. Alunos de monografia, olha o tema aí!

Estamos estudando. Estamos no Instituto. Na Itália, há pessoas fazendo isso há

muito tempo. Dá para trocar experiências. Vamos aprender, vamos construir. Vamos

ver como é.

Como está é que não dá. Ah, mas vai tirar do direito penal? Graças a Deus, porque

no direito penal não está dando. E quero manter? Não vou nem abrir uma

possibilidade de, pelo menos, se pensar numa forma de resolução do conflito de uma

forma, no mínimo, ética? Se não consigo um conceito único de justiça, se não

consigo, nem num debate, perguntar à minha amiga o que ela acha que é justiça...

Será que não consigo elaborar um conceito para resolver um conflito de forma ética

e, para isso, basta pensarmos numa forma de como queremos, de como devemos e

de como podemos? Talvez seja essa a minha proposta.
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Como podemos resolver um conflito que não conseguimos resolver? Quando bato

na porta do Judiciário, estou dando um atestado de que não consegui resolver o

problema com o meu marido, com o meu inquilino. E digo ao Judiciário: você pode

resolver para mim? E invoco jurisdição. Será que, quando eu for pensar numa forma

de resolução de conflito, conseguirei me propor a resolver um conflito de forma ética,

conseguindo unir os conceitos de querer, poder e dever?

E aqui faço uma menção ao Prof. Portela, da PUC, que define que ética é uma

questão de querer. É ético aquilo que você quer, aquilo que você pode e aquilo que

você deve.

Entendo que o modelo restaurativo é um modelo que está mais próximo desse

modelo ético de aplicação e de resolução de conflitos. Muito obrigada pela atenção.

Esclarecimentos sobre os Debates

O Sr. Presidente - Neste instante, daremos início à fase de debates. A Presidência

informa ao Plenário que os participantes poderão formular perguntas aos expositores.

As questões poderão ser encaminhadas por escrito ou oralmente, mediante inscrição

prévia. Para que possamos agilizar o debate, solicitamos aos participantes que

fizerem uso do microfone que se identifiquem e sejam objetivos e sucintos,

dispensando a formalidade das saudações pessoais. Cada participante disporá de 3

minutos para fazer a sua intervenção, sendo garantido o mesmo tempo para

resposta.

Debates

O Sr. Presidente - Temos aqui uma pergunta, dirigida à Profa. Paula Elias, de

Priscila Caroline, da Universidade Newton Paiva: “Atualmente se discute a

constitucionalidade do Decreto-Lei nº 97.269, devido ao período de sua criação.

Caberia também nessa seara a discussão do Código Penal, já que ele é de 1940,

tendo sido criado no período ditatorial?”. A outra pergunta, Profa. Paula, é de Valter

Nunes, da Universidade Presidente Antônio Carlos, de Betim: “É muito interessante o

seu fomento ao pensar e refletir, pois parece que pensar dói. Estamos debatendo

direito e liberdade de quê? Sobre qual liberdade estamos falando? Precisamos não

só pensar e analisar, mas também caminhar e conquistar”. Vale aí a lição de Hannah

Arendt, no julgamento de Adolf Eichmann, em Jerusalém. Seria uma boa matéria para
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pensarmos um pouco sobre a ausência do pensamento e os males que causa.

A Sra. Paula Elias - Começarei pela segunda pergunta. Não é pensar que dói.

Fazer ciência dói. Digo sempre aos meus alunos: se alguém se propôs a fazer

ciência, sentou-se à frente do computador e disse que faria monografia, mas não

chorou, ainda não fez ciência. Não importa idade nem se é homem ou mulher, pois

sempre chora. Se não chorou, ainda não fez ciência. Agora, fique calmo, que

acontecerá um dia. Portanto, pensar, raciocinar dói.

Qual é esse número? Não me recordo, pois não sou “cadeieira”, que se lembra do

número das leis de cabeça. (- Intervenção fora do microfone.) Da Lei de Imprensa.

Discute-se a constitucionalidade devido ao período... Se pegarmos como exemplo

Fauzi Hasan, veremos que ele parte da premissa de que não só o Código Penal, mas

também o Código de Processo Penal são inconstitucionais. Há autores que

efetivamente partem desse contexto, dessa premissa que põe em pauta, desmorona

todo e qualquer raciocínio a ser montado, enfim, qualquer proposição que se possa

montar. É uma possibilidade de raciocínio, é um caminho a ser seguido, mas um

caminho desestruturante, que você não forma depois. Particularmente, a propósito,

muito se fala na questão da ponderação de interesses. Sou muito abordada com

relação a isso. Dizem que falo muito da questão da segurança e do direito do preso e

me perguntam como isso fica frente à Constituição Federal, considerando-se a

dignidade humana e a segurança. Como trabalhamos com esses dois valores? Para

resumir, sem tomar muito tempo, costumo fazer a seguinte análise: a segurança está

garantida no art. 5º da Constituição, dentro dos Direitos e Garantias Fundamentais,

enquanto a dignidade humana está garantida no art. 1º da Constituição Federal,

como um fundamento do Estado Democrático de Direito. Portanto, quem resolve essa

questão não é o direito processual penal, mas o direito constitucional, que busca, na

técnica da ponderação de interesses, a resolução desse conflito.

Como esse Juiz de Minas tem que decidir a questão, quando se vê diante do

interesse do réu? Qual é esse interesse? A dignidade humana. E qual é o interesse

da sociedade? A segurança. O Juiz tem esse conflito social: a segurança da

sociedade “versus” a dignidade do réu. Como ele decide isso? Com a técnica da

ponderação de interesses. Ele fez valer o fundamento, pois, se vocês já construíram
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sua casa, qual foi a etapa em que não economizaram? Obrigada.

O Sr. Presidente - Sejamos bem rápidos, pois vamos ouvir também nossos dois

companheiros de mesa, e há mais duas perguntas. Paula, o Dr. Livingston

fundamenta sua decisão no art. 1º do Estado Democrático de Direito e na questão da

dignidade, depois de muitas denúncias da Comissão de Direitos Humanos. Nós

visitamos o 2º Distrito por três ou quatro vezes. Ele também esteve lá e ficou

assustado, pois não dava para acreditar quando nós, da Comissão de Direitos

Humanos, junto à Defensoria Pública - as Defensoras estiveram lá conosco - e ao

Ministério Público, mostramos o que encontramos lá. Ele, então, começa citando, em

sua decisão, o art. 1º do Estado Democrático de Direito e a questão da dignidade.

Temos mais duas perguntas. A primeira é do Promotor e companheiro Rodrigo

Filgueira, Coordenador do CAO-Direitos Humanos, parceiro em toda essa luta. Ele

nos parabeniza e indaga: “Como a senhorita vê o papel do Ministério Público em um

cenário de justiça restaurativa?” A outra pergunta é do Lucas Braga, estudante de

Psicologia da UFMG, e versa sobre a questão de o direito ser política. Falamos um

palavrão e citamos a questão do Datena. Ele pergunta sobre essa influência

mediática e questiona se ela não gera um círculo vicioso, já que acabamos

influenciando a opinião pública como fundamento último do processo da discussão

política. Logo em seguida, passaremos a palavra aos nossos companheiros de mesa

e encerraremos, os trabalhos, pois, às 14 horas em ponto, refletiremos sobre as

experiências mineiras e sobre o que queremos em Minas.

A Sra. Paula Elias - Não entendi a pergunta: eu influencio? Não, não é isso. A

equipe que trabalha em uma justiça restaurativa é muito interessante. Temos equipes

formadas às vezes por 19, 20 pessoas, englobando psicólogos, assistentes sociais,

Promotor, Juiz, advogado. Enfim, a grande valia ali é a intenção restauradora. Os

resultados são muito interessantes. Às vezes achamos esses resultados em

situações envolvendo bancos, como funcionários que furtam nesses

estabelecimentos; às vezes, em relações que achamos perdidas, com a equipe

atuando, o psicólogo atuando, o assistente social atuando, pode-se conseguir um

resgate. O Promotor pode ter um papel extremamente importante. Trabalhei com um

Promotor em Guarujá que tinha um papel restaurador sem ter a função restauradora.
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Oficialmente ele não tinha essa função, mas exercia esse papel dentro da promotoria

convencional. Acredito no papel do MP restaurador, independentemente da função

fiscalizadora ou acusatória que tenha. E é claro que a mídia faz um controle social,

influencia, sem dúvida.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Prof. Wanderlino Nogueira Neto.

O Sr. Wanderlino Nogueira Neto - Fui provocado a tratar da questão dos

procedimentos e resultados restaurativos. Prefiro falar assim a falar de programas

restaurativos. Mas, à medida em que se está fazendo uma tentativa de

institucionalizar a chamada justiça restaurativa no Brasil, através do projeto de lei em

tramitação que citei, alguns pontos desse projeto merecem um aprofundamento na

sua discussão, principalmente depois da fala da professora. Um dispositivo do projeto

diz que os resultados e o prosseguimento restaurativo é facultativo; dependerá de

decisão. O Juiz decidirá se o utilizará ou não. Diante dos testemunhos que ouvi hoje,

será muito difícil isso acontecer porque, quando se coloca alternativa que resulta em

perda de poder corporativo, dizer o direito através somente da corporação judicial,

acho dificílimo que no Brasil esses programas de justiça prosperem. Basta ver a

situação: no campo do direito penal, nego que os programas de justiça restaurativa se

atenham apenas ao campo do direito penal. Fizemos uma experiência no Distrito

Federal.

Agora, descobri meu ato falho: falo muito em São Bernardo, mas é São Caetano do

Sul.

O Sr. Presidente - Deve ser influência do Presidente.

O Sr. Wanderlino Nogueira Neto - Ah, pode ser da República de São Bernardo. Já

trabalhei com a implementação de um centro de defesa em São Bernardo, mas estou

falando do Dr. Eduardo Rezende, de São Caetano.

A outra experiência foi mais difícil de ser analisada porque foi uma tentativa de

alcançar resultados restaurativos apenas na fase da execução. Não consigo entender

muito bem como fazer a execução com procedimento restaurativo e buscar resultado,

se, na fase de aplicação da medida, o Juiz não utiliza procedimentos nem busca

resultados restaurativos. Quero ouvir o Dr. Leoberto Brancher explicar como se faz

isso. Conheço mais a experiência do Dr. Eduardo, de São Caetano. Vejo que lá o
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Ministério Público atua muito mais na fase que ele chama de judicial, porque o

resultado e o procedimento restaurativo são prévios. Determinados casos são

identificados pelo Juiz e pelo Promotor e encaminhados aos ciclos restaurativos não

judiciais. Se for institucionalizada pelo País inteiro, com base nesse modelo, será uma

coisa esquizofrênica.

Outro ponto que considero bastante discutível no projeto é a ideia de que a equipe

de facilitadores, como o projeto define, nos círculos restaurativos, nos espaços de

mediação, seja formada por técnicos da área do serviço social e da psicologia,

afastando a possibilidade de lideranças comunitárias integrarem esses espaços. As

experiências de justiça restaurativa, em boa parte do mundo, são firmadas na justiça

não judicial de mediação. Na Bahia, um grupo ligado a mim, antes de eu me

aposentar no Ministério Público da Bahia, mantém uma entidade “jus popule”, em que

os facilitadores não são técnicos, mas pessoas da própria comunidade. Trata-se de

uma ONG de assessoramento aos movimentos populares, movimentos de base

geográfica, principalmente. Pelo projeto de lei, haveria uma desqualificação deles,

que teriam de contratar assistentes sociais, psicólogos.

Seguindo essa linha de discussão, queria fazer esses três reparos ao projeto de lei

em tramitação e conclamar os companheiros a colocarmos na pauta da nossa

discussão o projeto de lei e também as experiências. Gostaria de saber por que, a

não ser Minas, Bahia e Rio Grande do Sul, nennhum outro Estado andou fazendo

experiência desse tipo na área judicial. Por quê?

O Sr. Presidente - Obrigado, professor. Com a palavra, a Sra. Márcia de Alencar

Araújo Mattos, Coordenadora-Geral do Programa de Fomento às Penas e Medidas

Alternativas, da Diretoria de Políticas Penitenciárias do Departamento Penitenciário

Nacional.

A Sra. Márcia de Alencar Araújo Mattos - Em relação ao tema das regras de Tóquio,

na evolução do contexto brasileiro, ontem, no pronunciamento de abertura, tive a

oportunidade de mencionar que, em abril do próximo ano, haverá o XII Congresso

Mundial de Prevenção ao Crime e Justiça Criminal, no qual a ONU, que emite as

resoluções que geram as regras, a cada cinco anos, no que se refere a essas

temáticas, terá a oportunidade de, em Salvador, rever as regras de Tóquio, 20 anos



____________________________________________________________________________
999

depois. As regras de Tóquio foram elaboradas no VIII Congresso Mundial de

Prevenção ao Crime, que ocorreu nessa cidade do Japão. É a primeira vez que

ocorrerá no Brasil. Dessa forma, no debate sobre os 20 anos das regras de Tóquio,

no Brasil, não podemos nos esquecer de qual era o contexto político que o Brasil vivia

nos anos 90 e de quais foram os avanços na democracia em termos de participação e

democratização da esfera pública no Brasil nos últimos 20 anos.

Nesse particular, sobre as regras de Tóquio, vimos na questão das penas

alternativas um avanço estrutural do que aconteceu no Brasil nesses 20 anos, a

exemplo do que começou com um pequeno núcleo em 1987, no Rio Grande do Sul, e

hoje há mais de 20 varas especializadas, com mais de 300 núcleos e centrais

implantados em toda a Federação. Isso reflete a demanda exclusiva das previsões

legais que aconteceram no início desse novo século. A justiça restaurativa é, sem

dúvida nenhuma, uma proposta que, do ponto de vista da criminologia, avança em

relação às penas alternativas no que está posto hoje no processo formal. No entanto,

vimos que a revisão das regras de Tóquio se avizinha, e, portanto, teremos seis

meses para propor em todo o Brasil, e nos 192 países que estarão em Salvador, em

abril próximo, a hierarquização de um sistema de construção de formas pacíficas de

resolução de conflitos. Podemos imaginar a prevenção primária da criminalidade, com

foco na mediação de conflitos na justiça dativa; e a prevenção secundária da

criminalidade, com foco nas penas restritivas de direito, ponto central de nossa fala

nesta manhã. Podemos imaginar ainda as penas privativas de liberdade como foco

de uma prevenção terciária da criminalidade, entendendo que, para que possamos

investir nessa revisão das regras de Tóquio - e, portanto, de forma propositiva - e

apresentar um projeto de resolução a ser defendido pela comitiva oficial brasileira

junto aos países da América Latina, Ásia e África, que se defrontam com as mesmas

problemáticas, precisamos pensar que as regras de Tóquio poderão incluir a justiça

restaurativa no seu texto oficial, porque, para os iniciantes aqui presentes, as regras

da ONU, que passarão a ser, no caso, as regras de Salvador, modulam a forma como

os países membros da ONU se pautam a partir das negociações, dos agenciamentos,

dos financiamentos e dos tratados internacionais. Com isso, com certeza, o Brasil tem

uma grande oportunidade de bancar a agenda política da justiça restaurativa no
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contexto das penas restritivas de direito no momento dessa revisão, fazendo com que

a redução do controle penal esteja presente, pensando a redução da punitividade de

fato, a redução do encarceramento; pensando estratégias e em como as penas

restritivas de direito se apresentam nos substitutivos penais; e pensando na redução

da demanda com as políticas sociais. Muito obrigada.

A Sra. Paula Elias - Para finalizar, mais uma vez, agradeço ao convite e, aos

mineiros, o carinho. Quero dizer que minha família é daqui, de Uberaba, minha mãe é

mineira. Realmente o debate é sério; acredito que é das medidas alternativas para a

frente. Existe a perspectiva de inserção da política restaurativa nas regras de Tóquio,

porém a única ressalva que faço é a seguinte: não é porque a ONU se envolve nesse

processo que ele deve ser visto de uma forma totalmente... Veja bem: a ONU,

quando exterioriza essa política de drogas, faz uma política extremamente parcial.

Temos de tomar muito cuidado quando a ONU põe a mão nas políticas, porque ela o

faz de modo extremamente parcial. A ONU, assim como o direito, é extremamente

política. Tem-se de tomar muito cuidado com ela, porque eventualmente... (- É

interrompida.)

O Sr. Presidente - Autoriza, também, invasão no Iraque, não é?

A Sra. Paula Elias - É, temos de tomar cuidado. Obrigado.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência agradece a presença dos convidados e, cumprido

o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia

regimental, e para a extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital

de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DO EVENTO REALIZADO NA 89ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 6/10/2009

Presidência da Deputada Maria Tereza Lara e do Deputado Durval Ângelo

Sumário: Destinação da interrupção dos trabalhos ordinários - 1º Painel:

Composição da Mesa - Palavras do Sr. Rodrigo Torres Oliveira - Palavras da Sra.

Glays de Fátima Silva Guerra - Palavras do Sr. Virgílio de Mattos - Palavras do Sr.
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João Batista Moreira Pinto - Esclarecimentos sobre os debates - Debates - 2º Painel:

Composição da Mesa - Palavras do Secretário Maurício de Oliveira Campos Júnior -

Palavras da Sra. Maria Tereza dos Santos - Palavras do Sr. José Luiz Quadros de

Magalhães - Palavras do Sr. Mário Antônio Conceição - Palavras do Sr. Guilherme

Tinti de Paiva - Palavras do Desembargador Herbert Carneiro.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários

A Sra. Presidente (Deputada Maria Tereza Lara) - Destina-se esta parte da reunião

à realização do ciclo de debates “Alternativas à pena de privação da liberdade -

outras formas de promover justiça”, uma realização da Assembleia Legislativa de

Minas Gerais, da Secretaria de Desenvolvimento Social e das entidades parceiras,

que tem como objetivo discutir as possibilidades de adoção de uma política criminal

baseada em alternativas aos tradicionais modelos de privação de liberdade.

1º Painel

Composição da Mesa

A Sra. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à Mesa o Exmo. Sr.

Rodrigo Torres Oliveira, Vice-Presidente do Conselho Regional de Psicologia de

Minas Gerais; a Exma. Sra. Glays de Fátima Silva Guerra, Assessora Jurídica do

Conselho Regional de Serviço Social e Professora da PUC Minas; e os Exmos. Srs.

Virgílio de Mattos, especialista em Ciências Penais e mestre em Direito pela

Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG -; e João Batista Moreira Pinto,

professor da Escola Superior Dom Hélder Câmara e Diretor do Instituto de Direitos

Humanos.

Esta Mesa seria coordenada pelo Deputado João Leite, Presidente da Comissão de

Segurança Pública desta Casa, da qual sou Vice-Presidente. A seu pedido, estou na

coordenação, representando a Comissão, porque ele está coordenando um seminário

sobre esporte, infância e adolescência em Montes Claros. Justificamos, então, a

ausência do Deputado João Leite, que está a serviço da Assembleia em Montes

Claros.

Após a I Conferência Nacional de Segurança Pública, convocada pelo governo

federal, as iniciativas de debate com a sociedade tornaram-se mais importantes. Não

se faz segurança pública nem se constrói uma sociedade com cultura de paz sem a
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participação das três esferas de poder e da sociedade civil. Por isso,

cumprimentamos todos os presentes e organizadores do evento. Mais uma vez,

cumprimento todos os que estão aqui para contribuir com a construção dessa

sociedade com que tanto sonhamos. Faz parte desse processo a rediscussão do

sistema penitenciário no País.

Palavras do Sr. Rodrigo Torres Oliveira

Senhoras e senhores, meus cumprimentos a todos, e especialmente à Sra. Márcia

Martini, da Secretaria de Estado e uma das responsáveis pela organização deste

evento, na pessoa de quem cumprimento todos os demais; e tambem à nobre

Deputada Maria Tereza Lara, na pessoa de quem cumprimento todos os Deputados

desta Casa.

A minha fala para esta mesa, cujo título é “Olhares multidisciplinares sobre as

alternativas ao modelo prisional”, será dividida basicamente em três pontos. Primeiro,

enfocarei rapidamente a ideologia punitiva surgida no século XIX e presente até os

dias de hoje; depois, tentarei fazer alguns apontamentos baseados na perspectiva da

ideologia penal presente hoje no País, em especial no Estado de Minas Gerais; e, por

último, apresentarei alternativas ao modelo prisional vigente.

A ideologia punitiva e penal surge no século XIX, a partir de uma aliança entre o

capitalismo, as ciências recém-nascidas - psicologia, psiquiatria, criminologia,

sociologia, antropologia - e o chamado Estado penal. Portanto, desde o século XIX,

teríamos uma aliança entre o capitalismo, as ciências e o Estado penal. Os vetores

dessa aliança são três, e eu pediria que vocês retivessem isso. Então, são três os

vetores dessa ideologia penal, dessa ideologia punitiva surgida no século XIX. O

primeiro vetor é a defesa da sociedade; o segundo vetor é o controle da

periculosidade; o terceiro vetor é o tratamento penal e moral.

A quem se destinaria essa ideologia punitiva surgida no século XIX e presente até

os dias de hoje? Destinava-se, no século XIX, e hoje não é tão diferente assim, aos

loucos, anormais, delinquentes. O que visava essa população com o então surgido

Estado de Defesa Social? Controlar o perigo, pretendendo, com isso, corrigir o mal.

Como? Isolando, excluindo e privando de liberdade. No século XIX, portanto - e ainda

nos dias de hoje -, não interessaria mais o crime propriamente dito e sim a
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potencialidade do agente que o cometeu. Com essas palavras, estou afirmando que,

desde o século XIX até os dias de hoje, esse Estado punitivo, repressivo, penal passa

a se interessar pela chamada natureza humana. A busca de uma essência do mal, de

uma essência do perigo, de uma essência da delinquência. O Estado penal então se

arma contra essa essência pressuposta. Como eu disse, essa ideologia se faz

presente até os dias de hoje. Faço a pergunta com vocês: defesa social contra quem?

Para que haja defesa social, é necessário que o Estado penal punitivo eleja os seus

inimigos internos. Quem são os inimigos internos hoje? Seriam os adolescentes em

conflito com a lei? Seriam os traficantes, os narcotraficantes? Seriam as pessoas que

não têm acesso à sociedade de consumo? Em uma palavra, seriam os pobres, os

eleitos inimigos internos de quem a sociedade deve defender-se?

A política da defesa social em Minas Gerais articula-se em diversos eixos, a saber:

prevenção, repressão, integração das polícias, redução da criminalidade, tecnologia e

privatização. Vou-me ater a três pontos específicos: prevenção, tecnologia e

privatização.

Parece-nos que esta ideologia penal de defesa social é carregada, armada de

estigmas e apresenta profunda orientação penal do Estado contra os pobres,

revestida do controle sobre mentes e corpos e do velho discurso apregoando

excelência de gestão. Pergunto-lhes: na ideologia da defesa social contra o inimigo

interno, não seria o inimigo interno a defesa social, metáfora de guerra? Metáfora de

uma guerra que se instaura a cada batalha, defesa e combate contra o crime, o

narcotráfico, os favelados, os pobres, a juventude - perigo constante -, etc. São

exemplos de como definimos nossas vidas, e isso é extremamente preocupante. Tal

contradição deve ser objeto de análise e é um dado que tentamos mostrar. Tanto é

que a denominação da Secretaria como de defesa social é carregada de profundo

estigma surgido no século XIX e aponta para o uso estratégico de uma ideologia

penal que combina uma sociologia estatística e criminal alimentada pelo que se quer:

importação da política de tolerância zero contra os pobres, gestão baseada no

mercado liberal, no Estado mínimo e nos índices de eficiência. Quais índices?

Seriam, talvez, o choque de gestão e a expansão do intervencionismo privado

combinando a eficiência de um “Big Brother”, por exemplo, para pegar delitos de rua.
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Basta ver mais uma metáfora de guerra: olho vivo. Olho, órgãos, vísceras de uma

defesa social pronta para atacar.

Capítulo bizarro das ações no âmbito da defesa social, a tecnologia e seu uso

merecem destaque. O programa de monitoramento eletrônico de presos, testado e

aprovado, de tecnologia israelense, é celebrado em convênio que vende a imagem

implacável de Bush contra o terrorismo. Em verdade, controle bestial de corpos

ligados ao aparelho vital, de mínimos gestos, deslocamentos, movimentos, espaços

monitorados, controle e mais controle expansivo do Estado penal. As tornozeleiras

eletrônicas, os monitoramentos eletrônicos de presos marcam os corpos em chaga

viva, feito escravos e bois marcados, perseguidos e estigmatizados. Um controle de

deslocamento dos corpos feito escravos, dia a dia, vigiados e punidos.

Ainda no bizarro precedente das tornozeleiras eletrônicas que marcam corpos,

destaca-se a estupidez de tal política, que contraria os próprios princípios da

execução penal e de qualquer teoria sobre as implicações subjetivas do cometimento

do crime. O olhar instituído do monitoramento eletrônico de presos desaloja

orientação básica da lei, que é a individualização máxima da pena, a implicação com

o ato cometido e com qualquer tipo de responsabilização. Incongruente com uma

visão teórica, como a da psicologia e a da psicanálise, tal desconhecimento da

importância da assunção subjetiva na implicação dos sujeitos com os atos cometidos

desconecta a autocrítica e a consciência moral como categorias de análise para

qualquer aceitação de processos de retificação subjetiva. Portanto, o monitoramento

eletrônico afastaria o caráter reprovável e não desejável do crime, a ser construído na

medida da individualização máxima da pena.

Por último, nesse ponto, fechando o pacote de políticas de defesa social, cabe

mencionar a gestão e a operação de presídios por empresas privadas. Isso é uma

aberração, um absurdo. Há mais de um ano e meio, estivemos nesta Casa, na

Câmara Municipal de Ribeirão das Neves e em Brasília, com diversos atores sociais e

entidades. Não é possível que a Secretaria de Defesa Social vai nos impor a

privatização dos presídios mineiros. Em primeiro lugar, não podemos aceitar a

construção de um carandiru no Estado; e, em segundo, saliento a

inconstitucionalidade, a ilegalidade e a imoralidade de tal projeto. A prisão
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transformada em negócio em Minas? Não. Em Minas de Tiradentes, de Juscelino e

de Tancredo? Não. O preso transformado em mercadoria, e o negócio penal

expandindo-se, ceifando vidas, gerando lucros. A Defesa Social insiste em

descumprir a lei deste Estado, que prevê estabelecimentos prisionais para no máximo

170 presos, vendendo uma prisão para Ribeirão das Neves, com 3.041 presos, na

contramão da história, na contramão das diretivas internacionais. É sabido por todos

que quanto maiores os estabelecimentos prisionais mais facilmente eles se

corrompem. Isso é fato notório, não é novidade; no entanto, insistem em nos propor o

pior do pior: um presídio privado. Portanto - essa é uma grande preocupação que

tenho -, não podemos encerrar essa discussão num conceito ideológico de defesa

social, a questão da segurança pública como bem e direito e da justiça como

fundamento para a política.

Disse que o terceiro ponto da minha exposição seria sobre - antes que o tempo se

extinga falarei dele - alternativas para o modelo prisional, mas não falarei dele sem

antes expor alguns números referentes à população carcerária do País, que é

composta de 500 mil presos. No Estado de São Paulo, são quase 200 mil; Minas

Gerais caminha para 42 mil; e o Rio de Janeiro tem 21 mil. Por que será? Por que

será que o Rio de janeiro encarcera menos, sendo que, em tese, o contingente

populacional é mais ou menos o mesmo e a criminalidade, muito maior? Deixo essa

pergunta: por que alguns Estados, notadamente São Paulo, na década de 90, e o

Estado de Minas Gerias, no século XXI, aumentam tanto sua população carcerária?

Por que será?

Alternativas ao modelo prisional, 40, 42 mil presos. A metade está presa à toa.

Vamos explicar por que isso acontece. Primeiro ponto: é necessário adotarmos, com

urgência, uma política de desencarceramento, porque quanto mais prendemos mais

aumenta a criminalidade. Fico muito assustado. Há algum tempo participei, nesta

democrática Casa, de uma audiência pública com o Subsecretário de Administração

Prisional, representante da Secretaria de Defesa Social, que nos apresentou gráficos

prospectivos apontando que, em 2012, 2014, teremos mais de 70 mil presos. Isso é

muito preocupante, mineiros! É muito preocupante! Essa política de defesa social -

volto a insistir nisso - está a serviço de quem e de quê? O primeiro passo é uma
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política de desencarceramento urgente e, para tanto, sugiro a imediata modificação

da nomenclatura dessa Secretaria. Os únicos Estados da Federação - disseram-me

isso outro dia, em um debate - em que a Secretaria de Estado chama-se Secretaria

de Defesa Social são Minas Gerais e Pernambuco. Por que será? Não seria mais

interessante nomear a Secretaria de Segurança Pública como Secretaria de Justiça?

Um outro ponto importante refere-se à Defensoria Pública. A lei prevê 1.200 vagas, e

o Estado possui 400 Defensores. Vamos garantir as 1.200 vagas para a Defensoria

Pública. Outro ponto: para desmontar a falácia do “deficit” carcerário, vamos garantir

assistência jurídica nos estabelecimentos prisionais, vamos promover a intensificação

na aplicação das penas alternativas à prisão, a anistia para os presos com mais de 60

anos cujos crimes não tenham potencial ofensivo e para os presos com enfermidades

graves cujos crimes também não tenham potencial ofensivo.

Queremos o cumprimento da Lei nº 12.936, de 1998 - lei para o Deputado que a

desconhece, para a comunidade que a desconhece -, que estabelece que Minas

Gerais não deve, não pode construir presídios para mais de 170 presos. Por que será

que o próprio Estado quer descumprir essa determinação legal? Outro aspecto

importante: ampliação do método Apac, a Associação de Proteção e Amparo ao

Condenado, em todo o Estado de Minas Gerais, construção da primeira Apac em

Belo Horizonte, operação do método Apac na Região Metropolitana.

Quanto a educação, saúde, assistência social, emprego, geração de renda, lazer,

cultura e esportes, é preciso que haja políticas públicas e sociais.

Vamos tirar deste acontecimento que está sendo realizado hoje a ideia de que

nenhum presídio, conforme previsão legal, pode ser construído para mais de 170

pessoas. Proponho isso como encaminhamento, assim como proponho a adequação

progressiva de todos os presídios do Estado: Nélson Hungria, Dutra Ladeira, José

Maria Alkimin e outros tantos.

Dessa forma, aparece um novo modelo: presídios, conforme previsão legal, para no

máximo 170 pessoas no nosso querido Estado de Minas Gerais; efetivação de uma

política prisional para os regimes semiaberto e aberto - não temos praticamente

regime aberto, casa do albergado; triplicação das Apacs, segundo o princípio da

primariedade e da regionalidade no cumprimento da pena. Mais um detalhe: a Apac
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não é PPP, como o digníssimo representante da Secretaria de Defesa Social disse

em debate na UFMG. Ele afirmou que isso não é novo, já existe, o que é mentira.

Apac não é PPP, é associação sem fins lucrativos, gestão com a comunidade, índice

de reincidência que não passa de um dígito.

Modelo que propomos como alternativa ao modelo vigente: presídios para 170

pessoas; triplicação das Apacs; centros de remanejamento para os presos

provisórios; presídio federal. É muito simples esvaziar os presídios mineiros. Basta

vontade política. Queremos de fato uma política de inclusão e construção de

cidadania. Avançar torna-se mais que uma palavra. Para que Minas avance, é

imprescindível abandonar o conceito e a ideologia nefasta da defesa social.

Queremos segurança pública e justiça com cidadania; defendemos nossa dignidade

quando apostamos num futuro livre dos ideólogos da defesa social e das políticas

vestidos para o combate contra nós mesmos, inimigos comuns, públicos, jovens,

movimentos sociais, pobres e negros.

Deixemos de lado e para trás nossa maldade investida de poderes políticos e

coloquemos nossas forças a serviço de políticas criminais, orientadas pelo

reconhecimento dos aspectos econômicos e sociais na análise dos fenômenos

delitivos e na capacidade de intervenção no Estado.

No minuto que me resta, finalizo minha fala conclamando esta Casa e a sociedade

mineira. Não podemos aceitar a construção e a operação de um modelo privado de

gestão de prisões, contrariando nossa lei. Não podemos aceitar isso. Não podemos

delegar às empresas privadas a assistência jurídica, a assistência social e

psicológica. Não podemos delegar a segurança. Agentes Penitenciários de Minas

Gerais, busquem saber qual é essa proposta da PPP. Ela não é interessante também

para vocês. Então faço um apelo para que busquem informações sobre isso.

Gostaria de fazer uma proposição e um encaminhamento a esta Casa para que

pudéssemos realizar, conforme solicitação do Conselho Regional de Psicologia feita

há alguns meses, uma audiência pública para discutir a PPP no sistema prisional

mineiro. Deixo isso como um encaminhamento. Solicito que esta Casa, algum

Deputado agende uma audiência pública para discutirmos a privatização dos

presídios em Minas Gerais.
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Obrigado a todos pela atenção, peço que busquem informações sobre questões tão

importantes que atingem diretamente a sociedade mineira. Deixo aqui a sugestão de

que a Secretaria de Estado abandone imediatamente essa nomenclatura de defesa

social. Defesa social contra quem? Contra os pobres? Espero que possamos nomear

nossa Secretaria de Estado como Secretaria de Estado de Segurança Pública e

Justiça. Obrigado.

Palavras da Sra. Glays de Fátima Silva Guerra

Boa tarde. Primeiramente gostaria de agradecer ao Presidente da Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais, Deputado Alberto Pinto Coelho, e à

coordenadora desta Mesa, Deputada Maria Tereza Lara. E, na sua pessoa, aproveito

a oportunidade para cumprimentar os colegas que integram esta Mesa,

parabenizando esta Casa em nome da Presidente do Conselho Regional de Serviço

Social, 6ª Região, Sra. Rosângela Pinheiro, pela qualidade do evento. Agradecemos

também o convite para participar deste ciclo de debates, em especial desta Mesa,

objetivando manifestar-nos em relação ao nosso olhar sobre as alternativas ao

modelo prisional.

Ao certo o Conselho Regional de Serviço Social poderia manifestar-se sobre essa

temática sob os mais diversos ângulos. Todavia a leitura que escolhemos, não

somente pelo amor ao debate, se faz em torno da letra fria da lei, sobre o modelo

institucionalizado pelo direito penal brasileiro e a correlação entre essas questões e

as possíveis tendências da rede acolhedora e dos técnicos que impulsionam a

realização das medidas e das penas alternativas pelo cumpridor, em especial das

penas restritivas de direitos. O enfoque principal se dará, sobretudo, à denominada

pena de prestação de serviços à comunidade ou às entidades públicas, porque o

assistente social é parte integrante desse processo. A escolha desse ângulo de

análise gira numa perspectiva propositiva, tomando como referência a corrente que

versa sobre o direito penal mínimo, uma vez que é nesse campo que se enquadram

as medidas e penas alternativas em contraposição às de privação de liberdade.

É de conhecimento público o clamor da sociedade em prol do sistema carcerário e,

consequentemente, da aplicação de penas mais duras como o único meio capaz de

dar respostas à onda de criminalidade que assola a realidade brasileira. Porém os
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que erguem esse clamor desconhecem os efeitos do cárcere sobre a pessoa humana

e as consequências irreversíveis de tais medidas. Basta lembrarmos a história que

está por trás da obra de arte “A Última Ceia”, que retrata Jesus e os apóstolos. O

rosto do homem de 19 anos escolhido como modelo para representar Jesus, que

radiava a inocência, a pureza, uma personalidade pura, sem a marca do pecado, foi o

mesmo que, em função de anos no calabouço de Roma, após sucessivos crimes e

assassinatos, serviu de modelo para representar Judas, ou seja, um rosto endurecido

pela maldade, um olhar sem esperanças no futuro, pois o cárcere,

independentemente do tempo de pena, ainda que não adotemos a pena perpétua,

condena o indivíduo, em decorrência do estigma da pena e das poucas chances de

sua reinserção no âmbito societário.

Para além disso, o modelo encarceratório adotado pela sociedade brasileira para

fazer frente à onda crescente de criminalidade em nada contribuiu para a mudança do

“status quo” da população, que sofreu penas de privação de sua liberdade. Esse

modelo traz prejuízos irreversíveis à parte dessa população que, no convívio com

outros detentos, acaba por conhecer o crime sob novas dimensões, pois preso é

preso, independentemente do tipo ou da gravidade do delito. Associam-se ao

presente modelo os aspectos vingativos da pena que se estendem sobre a família do

detento de forma cruel e desrespeitosa, propiciada pela revista vexatória,

demonstração clara de que a pena não se esgota na pessoa do condenado, mas

guarda em si o caráter vingativo da medida. No cárcere sempre se concentraram

todos os condenados, independentemente do delito e da gravidade da sanção, pois lá

não há distinção entre os condenados. Ali todos sempre foram iguais perante a lei do

cárcere, pois igual também era a sua origem: negros, pobres, pessoas com baixa

escolaridade e alta vulnerabilidade social, transformando o cárcere num celeiro de

criminosos.

Como preleciona Herkenhoff, citado por Faleiros, os crimes praticados no varejo -

aqui, salientam-se os de menor potencial ofensivo - são uma questão do cotidiano

criminal. Da mesma forma que são praticados no varejo, podem ser apurados

também no varejo, pois esses tipos de crimes, continua o autor, têm causas,

sobretudo, sociais e econômicas. Para esse tipo de criminalidade não defendemos o
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cárcere, não defendemos a reprodução de um modelo falido, pois este não só

humilha o preso e sua família, mas também a nós, profissionais que atuamos na

defesa intransigente dos direitos da pessoa humana. Defendemos uma tutela pobre,

desde que humana e respeitosa aos condenados.

Pavarini, professor da Universidade de Bolonha, em entrevista à “Folha de S.

Paulo”, preleciona que há uma regra econômica segundo a qual a prisão, em

qualquer lugar do mundo, deve ter qualidade de sobrevivência inferior à pior

qualidade de vida em liberdade. Como aqui há favelas, as prisões têm de ser piores

do que as piores favelas. A prisão tem de oferecer uma diferenciação social entre o

pobre bom e o pobre delinquente.

Quisera fosse somente uma tutela miserável, pois a ela se aglutinam as mais

diversas formas de sofrimento, de humilhação, de crueldade, de violação de direitos e

de desrespeito ao preso e a sua família. Esse modelo levou à falência o modelo

encarceratório.

Em resposta aos malefícios do modelo punitivo encarceratório, as medidas e as

penas alternativas esboçaram-se no cenário brasileiro por influência internacional e

pela mão do legislador brasileiro, que estabeleceu um catálogo de penas e medidas

alternativas como instrumento ético, jurídico e social. Coube ao legislador

estabelecer, pelo critério objetivo, os crimes de menor potencial ofensivo, ou seja,

aqueles que não possuem grande repercussão no cenário societário. Esses crimes,

cujas causas encontram suas raízes nas condições sociais e econômicas, merecem

tratamento distinto da privação de liberdade. Portanto os crimes praticados no varejo,

que são questões do cotidiano criminal, não devem receber do Estado punição

máxima, mas proteção social por meio da cidadania, com o intuito de construir a

cultura da sanção educativa. Se pretendermos instituir a cultura da sanção educativa,

o primeiro passo, que deve ser objeto de reflexão, é questionarmos se o trabalho - ou

a prestação de serviços à comunidade e às entidades públicas - pode ser

denominado pena. Ora, se nosso desejo é desenvolver trabalho pedagógico para que

o infrator possa viver em liberdade, o trabalho social não pode configurar-se pena,

pois o trabalho cumpre duas funções essenciais: é ponte para nossas realizações

pessoais e é útil para toda a sociedade, razão pela qual, ao qualificarmos a prestação
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de serviços à comunidade e às entidades públicas como pena, promoveremos

dissociação entre as metodologias de trabalho bem-sucedidas e o uso terminológico

que qualifica esse instituto. Acreditamos que essa reflexão é de todo pertinente, pois

inúmeras são as pessoas que colaboram com o poder público, prestando serviços à

comunidade, e que não estão a cumprir pena, mas o fazem pelas mais diversas

razões, porém sempre tendo como pano de fundo o dever de solidariedade. Este não

é algo que se impõe por meio de pena, mas que se constrói no bojo de processo

educativo. Dessa forma, a medida não pode se restringir a prestar serviços à

comunidade, mas deve integrar o rol de medidas de natureza social e educativa.

Como a categoria profissional posiciona-se a favor da equidade e da justiça social,

a medida alternativa ou socioeducativa, e não pena, aplicada ao cumpridor da medida

deve fazer parte de um plexo de garantias de acesso a programas e políticas públicas

sociais que lhe garantam o reconhecimento de cidadania, sob pena de sermos

coletivamente responsáveis pela sua reincidência. Para além disso, entraremos para

os anais da história por termos legitimado e banalizado os delitos de menor potencial

ofensivo. O que se busca com isso é evitar o encarceramento.

Como segundo ponto de reflexão, gostaria de chamar a atenção para a possível

leitura que pode ser feita pelos órgãos e pelos técnicos em relação à pena de

prestação de serviços à comunidade. Pelo fato de a prestação de serviços à

comunidade e às entidades públicas carregar o estigma de pena, os arquétipos do

cárcere tendem a reproduzir-se junto às redes acolhedoras e aos técnicos

responsáveis por impulsionar a aplicação da denominada pena; os primeiros,

corroborados pelos segundos, por indicarem o trabalho a ser desempenhado: se

mulher, a faxina; se homem, a capina ou as obras, não obstante vigore a ideia de

combinar os interesses do apenado com as possibilidades de trabalho. Esses fatos

podem demonstrar um preconceito, primeiramente ao tipo de trabalho que pode ser

considerado pela rede e pelos técnicos de menor valia, ou seja, encaminha-se o

condenado ao pior trabalho, com a ideia de puni-lo, pois, como o cárcere deve ser

pior que a pior favela, o trabalho deve ser pior que qualquer outro tipo de trabalho.

Ações dessa natureza revelam o esquecimento do fato de que qualquer trabalho em

benefício da sociedade é digno, pois, se aqui estamos tão bem-acolhidos, isso se dá
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porque pessoas que trabalharam na edificação e na constante preservação deste

edifício, e que limparam este recinto, já passaram por aqui a fim de proporcionarem o

conforto que ora gozamos. Como a categoria posiciona-se contra qualquer forma de

arbítrio e de autoritarismo, acreditamos que os serviços prestados à comunidade e às

entidades públicas devem estar em consonância com as habilidades, as

competências e os interesses do cumpridor da medida socioeducativa. Por exemplo,

se uma pessoa é fanática por futebol, por que não sugerimos que contribua apitando

jogos em escolas, que ensine aos alunos que a atividade física não combina com o

uso de drogas? Os cumpridores da medida devem atuar como agentes

multiplicadores no âmbito da sociedade, sendo eles os protagonistas de sua própria

história, assim como aconteceu com os catadores de papéis, pois se preparam

técnicos para lidarem com aqueles que violam os preceitos, que são nobres à

sociedade, mas não se preparam os violadores dos preceitos para a compreensão da

razão de ser desses valores. Isso quer dizer que cabe às instituições e aos técnicos

dar um fim teleológico à medida socioeducativa.

A gênese ética ou base fundante da existência humana consiste na capacidade de

projetarmos uma finalidade à nossa ação. Essa finalidade contém uma intenção ideal

e um conjunto de valores que julgamos ser melhores em relação ao presente.

Portanto, a rede acolhedora deve ter como missão institucional a reinserção

comunitária do cumpridor da medida, mediante projetos que venham desenhar o

caráter propositivo desse tipo de trabalho. Mesmo que seja, como diz Maria Betânia,

sonhar mais um sonho impossível, devemos empenhar-nos, pois, como destaca o

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD -, a segurança

humana consiste na proteção do núcleo central de todas as vidas humanas contra

riscos graves e previsíveis. Assim, é responsabilidade da rede não negligenciar o

dever ético de dar um sentido teleológico às medidas alternativas, porque não se trata

apenas do cumpridor da medida como mais um a cumpri-la, mas de uma única ação

que tem a capacidade de repercutir, de se desdobrar, de se multiplicar no contexto

social.

Devemos entender as medidas alternativas como uma resposta aos nossos

próprios carecimentos, pois medidas adequadas evitam a reincidência, reintegram a
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pessoa à comunidade, promovem a emancipação e a plena expansão da pessoa

humana. Nessa direção, não podemos, em hipótese alguma, simplesmente dar um

sentido burocrático-cartorial à medida, preocupando-nos tão somente com o seu

controle formal, mas devemos atuar com a nossa consciência e liberdade, com a

nossa criatividade na propositura de metodologias de trabalho que venham

transformar essa realidade que hoje estamos vivendo.

Outro ponto de relevância com o qual devemos nos preocupar é a necessidade de

construir, mediante concurso, um quadro de profissionais próprio para atuar na

aplicação dessas medidas, pois o que se vê na prática é essa atividade sendo

direcionada a profissionais que já acumulam atribuições, absorvendo-as em demasia,

o que pode provocar o desprestígio das penas e das medidas alternativas e a

impossibilidade de compromisso com os princípios e diretrizes que orientam a

referida atividade. A sobrecarga hoje imposta aos profissionais que militam em torno

da questão social, cada dia mais complexa, é um meio eficaz para desprestigiar o

técnico e a instituição, pois se tornam tarefeiros de plantão a serviço de um sistema

burocrático institucional.

Enfatizo que o trabalho colocado no topo das medidas socioeducativas não pode

ser vislumbrado como pena. A prestação de serviços é dever de todos. Isso porque é

trabalho, direito social e foi instituída pelo nosso ordenamento jurídico como princípio

fundante em nosso Texto Constitucional, destacando a extrema valorização social do

trabalho da pessoa humana.

Enfim, registro que a categoria de assistentes sociais tem se preocupado

imensamente com a qualificação dos nossos profissionais, dos nossos técnicos, para

lidar com a complexa violência urbana, que hoje se coloca como objeto da nossa

missão institucional e profissional. Encerro agradecendo sinceramente por estar aqui,

hoje. Obrigada.

Palavras do Sr. Virgílio de Mattos

Boa-tarde a todos. Cumprimento a Deputada Maria Tereza Lara, cuja família tem

feito tanto e tão bem à política em Minas Gerais; o Deputado Durval Ângelo,

Presidente da Comissão de Direitos Humanos - há determinadas coisas, como eu

estar aqui falando, por exemplo, que só a Comissão de Direitos Humanos faz por
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você -; a Profa. Márcia Martini; o companheiro Rodrigo Torres de Oliveira, cuja fala

visceral bem o apresenta como companheiro fundamental na luta por melhores dias,

que por certo virão; a Glays; o parceiro também, do Cress. Gostaria de nominar

algumas pessoas que normalmente passam despercebidas: o Juvenal, representando

aqui os trabalhadores da Assembleia Legislativa; o Humberto, da TV Assembleia; a

Vanessa, servidora do Tribunal de Justiça; a Fernanda, familiar de pessoas em

privação de liberdade; a Makota Quisandemo. Espero que os deuses façam com que

essa fala seja abençoada. Procurei, a pedido da mulher que amo - que, assim como

essa luta que abraço, é de muita fala -, fazer uma fala o mais técnica possível, o mais

calma possível, o mais palatável possível, para que você que está nos vendo em

Medina, Manga, São Gonçalo do Rio Abaixo, Rio Acima e dos lados possa entender

algo que, para mim, já é muito claro. Estudo tanto que, por isso, ensino. Existem

pessoas que pensam; existem pessoas que fazem; existem pessoas que pensam e

fazem. Mas temos de ter cuidado extremo com pessoas que pensam, pensam e

fazem.

Eu gostaria também - vi ali olhares inquietos - de dedicar aos trabalhadores da

Secretaria de Defesa Social. Concordo com o Prof. Rodrigo: a Secretaria deveria

chamar-se Secretaria de Segurança Pública, Justiça e Cidadania. O Tales sempre

tenta combater o bom combate. Vamos lá. Segurem-se nas cadeiras, respirem fundo

e tenham tranquilidade. É interessante deixarmos o preconceito dentro da bolsa ou

debaixo da cadeira, porque vai girar. Denominei essa intervenção de olhares. Aí já

quero começar bem, batendo dos óculos para cima, porque esse negócio de bater da

medalhinha para cima é um pouco coisa do passado. Nem alternativas nem

substituições, mas o fim da ideia em si, o fim da ideia prisional. Gostaria de registrar

também o Ignácio Cano, mas esse Ignácio Cano está me parecendo um pouco

paraguaio. Esse Ignácio Cano está parecendo o Prof. João Batista Moreira Pinto.

Gostaria de abrir a minha fala com uma citação do Zaffaroni, em “Globalização,

Sistema Penal e Ameaças ao Estado Democrático de Direito”: “O excluído está

excluído, e estar excluído não é o mesmo que ser explorado. Ser explorado é uma

dialética; sem explorado, não existe explorador, sem dúvida. Mas o excluído não é

necessário para o incluído. O incluído não necessita do excluído. O excluído perturba;
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é alguém que está demais, que nasceu errado, que é descartável”.

Não é possível sermos enganados com uma conversa do século XIX - a Ademg

informa: A Makota Quisandemo, eu falei errado, é a Edicota Axjanganga. Aos Deuses

perdão, e o meu abraço de coração, Makota -, principalmente nessa roda de

conversa, formato que tanto me fez pensar sobre o que seria e, ao final, se tudo não

seria uma conversa de pôr na roda o pobre e o miserável, por meio das perversas

seletividades penais, que, sempre o escolhendo - o pobre e o miserável -, para

sempre recolhem os mesmos consumidores falhos na rede de controle total, na rede

de controle penal. Portanto uma alternativa ou uma substituição, se vocês preferirem,

não ajuda. É fundamental que tenhamos em mente o fim da ideia do aprisionamento

em si. Respirem fundo, puxem os cabelos - eu sei que é difícil -, mas pensem no fim

da ideia do aprisionamento em si. Você já pensou nisso? Se já pensou na

possibilidade, isso é porque consegue ver a solução modificativa, como dizia o

próprio e então jovem Marx. O preso- mercadoria de todo o século XX passou a ser

utilizado como matéria-prima, na engrenagem de controle do alvorecer do século XXI.

O pior continua e o pior aumenta. As taxas de crescimento do encarceramento em

massa, para dizermos com Wacquant, Garland e de Giorgi e Alessandro, são um

capital de um espiral ascendente. Sempre mais lucro na conta de quem investe em

repressão, a débito de quem será selecionado como o consumidor falho, que termina

na segregação do cárcere, às vezes para sempre. No Brasil, nos primeiros sete anos

deste século, talvez futuramente - sou bastante otimista - reconhecido como o do fim

do modelo prisional, o número de presos pula de pouco mais de 230 mil para mais de

400 mil. Já são por volta de 500 mil os encarcerados e de quase 900 mil aqueles que

estão, de certa forma, em contato com o sistema, computando-se, aí, aqueles em

cumprimento de sanção das chamadas penas alternativas. Estamos excluindo o

sistema prisional adolescente, embora o chamem por outro nome, e a vergonha das

medidas de segurança. Vejam a Rosalina aqui. A luta antimanicomial também é parte

da luta antiprisional, ou a luta antiprisional também é parte da luta antimanicomial,

porque é a luta contra o preconceito. As medidas de segurança são a caixa-preta do

embuste das etiquetas, que, só na cidade de São Paulo, “manicomializa” 6 mil almas,

para quem acredita nelas.
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Outro triste capítulo é o da famigerada Unidade Experimental de Saúde, em Belém,

em São Paulo, que, de saúde, não tem absolutamente nada, nem equipe, visto que

faz uma interpretação malabarista - para dizer elegantemente - da Lei nº 10.216, de

2001, contra o espírito da própria lei antimanicomial. E a lei, nesta Casa aprovada,

pasmem, no longínquo 1995, é muito mais avançada em tudo e por tudo, a aqui

denominada Lei Carlão, se não me falha a memória, Deputado Durval Ângelo. Mas

vamos tocar o barco enquanto o mar está calmo. Essa Unidade - famigerada -

Experimental de Saúde, sem saúde, tem escancarado o objetivo de fazer a contenção

- abre aspas - do “jovem portador do sofrimento mental” - que diabo é isso? -, sem

qualquer previsão de tempo ou projeto de acompanhamento terapêutico, apenas o

sombrio diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial e alto grau de

periculosidade. O Estado só faz cumprir a lei quando lhe interessa. Isso é patético. O

cumprimento da Lei de Execuções Penais, Lei nº 7.210, de 1984, é olimpicamente

ignorado em Minas. Aliás, até o infame Regulamento Disciplinar Prisional - Redipri - é

solenemente ignorado pelo Estado membro. Na prática da prática, há solerte

manipulação da norma em função da segregação funcionalista e odiosa. Agregando,

e burra, mas freei-me a tempo. E tome solução penal para a questão social, e tome

justificativa de faz de conta, como a teoria das prevenções - assim mesmo, no plural -

e a política “re” da prisionalização: reeducação, ressocialização, reinserção, marcha a

ré.

Outra vez necessário Zaffaroni: “Todo problema social vira problema penal: a droga,

a violência, a psiquiatria, tudo vira penal, tudo. Nada acontece sem que algum

legislador, algum Deputado, algum Senador não faça um projeto de lei penal. Não

farão projetos de leis administrativas. É mais complicado. Mas lei penal, qualquer

idiota faz um projeto e uma mensagem ainda mais idiota do que o projeto. Isso é

muito barato. A lei penal não custa. E o sujeito tem 5 minutos na televisão. Para a

vida e para a presença de um político, isso é imprescindível.”. O medo primevo da

conduta desviante, violenta e imprevisível segue sem ter sido domado. Entretanto,

avança. Tem agora cor: são negros, assim como o medo negro da cidade de São

Sebastião do Rio de Janeiro quando da abolição da escravatura. Tem também

precária ou nenhuma educação formal, tem idade - são jovens entre 18 e 24 anos -,
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gênero - são prevalentemente do sexo masculino, ainda que o número de

adolescentes grávidas e o aprisionamento de grávidas tenha aumentado em nível

exponencial. Três exemplos negativos se sobressaem em tema de aprisionamento:

Minas, que avança como nunca, Rio Grande do Sul - tenho muito dó dos gaúchos - e

o Espírito Santo, que talvez necessite da iluminação do próprio, Deputado Durval

Ângelo, porque, como diz o preso, a vida está louca, a chapa está quente, o bagulho

está doido no sistema prisional desse Estado. Mas Minas avança na venda da ideia

de que estamos humanizando e modernizando, o que não é verdade. Estamos

apenas avançando, como diz a propaganda, ampliando a aplicação do modelo. É

mais do mesmo. A maldade impera soberana na prática cotidiana, aviltante das

unidades prisionais. No Rio Grande do Sul, com as patéticas pesquisas sobre

portadores de sofrimento mental infratores, onde não há qualquer resquício de

ciência, nem da estatística, a arrogância é o traço distintivo desse tipo de

posicionamento neolombrosiano. Mas nisso também Minas avança. No Espírito

Santo, o Estado membro que mais investe no sistema prisional - consegue até

superar Minas -, a avançadinha, para vocês perceberem o tamanho do problema, e

tem seguramente o pior sistema prisional e de segurança da União. Os Estados do

Rio de Janeiro e São Paulo não fiquem com inveja, por favor, faço apenas uma

constatação nessa política de salve-se quem puder, se puder.

A vergonha para o País - a afirmação não é minha, é do Sr. Aírton Michels, Diretor-

Geral do Depen - é que o sistema prisional, sem dignidade ou respeito, tortura -

novamente afirmação do Sr. Aírton Michels - os presos e definitivamente não resolve

a questão. Qualquer estudante de segundo período de Direito, qualquer calouro de

Serviço Social, qualquer estudante primeiranista de Psicologia sabem bem do que

estou falando, ou pelo menos deveriam saber. A tortura é amplamente empregada

mundo afora como estratégia necessária para o controle total, para o gigantesco

estado de emergência sem fim. Escuto essa cantilena desde meados da década de

70. Como bem adverte Alessandro de Giorgi, o inimigo, para funcionar como

instrumento de coesão social, deve apresentar algumas características: deve ser

identificado claramente como outro, por exemplo, por meio de sua cor, mas deve

ainda estar entre nós camuflado, ou seja, deve ser alguém radicalmente diferente,
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mas que, ao mesmo tempo, esteja no coração da sociedade. A retórica do inimigo

público precisa de um inimigo que nunca morre; um inimigo contra o qual a guerra

possa durar potencialmente ao infinito. Isso está no “Processo penal das formações

sociais do capitalismo pós-industrial e globalizado e o retorno à prevalência da

confissão”.

A eleição do inimigo no Brasil fez-se há séculos, dentro de uma lógica que bem

lembra Carl Schmitt - xô, Satanás - e seu famigerado conceito amigo-inimigo, em

“Catolicismo romano e forma política”. Atenção - Carl Schmitt vem para nós sem bula,

sem instruções de uso; deve ser lido, tem de ser lido, mas com extremo cuidado: vai

que tem gente que goste. Eu dizia que essa eleição do inimigo no País é feita dentro

de uma lógica que lembra Carl Schmitt e esse famigerado conceito de amigo-inimigo.

Temos que as benesses do poder são para os áulicos e aqueles que gravitam em

torno dessas mesmas benesses como, para dizer de forma elegante, alvoroçadas

mariposas; e o controle implacável para aqueles que estão na zona periférica e que,

em vez de concorrer para o controle de algum modo, são brutal e inesgotavelmente

controlados. O pior é que tem muita gente - como diz o Deputado Durval Ângelo,

homens de bens - que lucra com isso. Lucrar com o sofrimento humano é execrável,

mas tem muita gente procurando oportunidade de negócios. Há algum estigma que

seja tão ou mais indelével do que o de ex-preso? Dentro da lógica do aprisionamento,

obviamente que privatizar, terceirizar ou qualquer outro apelido que se dê como

modernização e humanização não faz sequer renomear o que o nome já implica: o

pior, o horror. O pior local para o ser humano é o cárcere. Temos de insistir e investir

na contenção do poder punitivo do Estado. Chega de bicicleta sem freio descendo no

meio da Avenida do Contorno. Não é mais possível convivermos com uma política de

tudo penal, que faz lucrar a uns poucos e enluta a maioria. É preciso dar um basta, e

ano que vem está aí. Temos que lutar pela minimalização do exercício do poder

punitivo do Estado como primeira etapa, não como solução. Um projeto de alternativa

ao cárcere por atacado é o sistema Apac, em franca expansão pelo apoio do Tribunal

de Justiça de Minas Gerais e o verdadeiro apostolado - é bom que se registre - do

Desembargador Joaquim Alves de Andrade, que congrega os avanços do modelo no

Estado - e é preciso avançar de verdade, não como a propaganda, nesse sentido; é
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preciso avançar muito mais.

O Deputado Durval Ângelo - Hoje, na coordenação, o jovem Juiz ali presente, Luiz

Carlos Rezende e Santos, seguiu a mesma trilha.

O Sr. Virgílio de Mattos - Bem-vindo a bordo da luta dos bons, jovem magistrado

Luiz Carlos. Se me permite a blague com coisa séria, segure a mão não do Deus

cristão, mas do Desembargador Joaquim e vai. Isso é brincadeira, Luiz Carlos, mas

eu dizia que é preciso avançar. Outro bom indicativo de possibilidade de saída foi a

ideia pioneira do Tribunal de Justiça de Minas Gerais no que diz respeito ao portador

de sofrimento mental infrator. Temos em Minas, como muitos sabem, o modelo mais

avançado - avançado realmente, não o avanço da propaganda - de atenção e

cuidado, que é o Programa de Atenção Integral ao Paciente Infrator.

O programa foi concebido e gerenciado pela Profa. Fernanda Otoni de Barros-

Brisset, incansável trabalhadora pela responsabilização e acompanhamento daquele

que, tendo um transtorno mental, comete um ato que a classe dominante vai

denominar como crime.

É preciso que o Pai-PJ seja fortalecido e estadualizado. Essa é outra proposta

concreta e clara de encaminhamento. Pensamentos mais atrasados e mentes mais

retrógradas dizem: “Alternativas? Qual é a solução?” Como se batêssemos uma

varinha de condão e disséssemos que jamais vai existir gente sofrendo no mundo e

que isso resolveria. Como alguns analistas dogmáticos acreditam que, com a teoria

das prevenções - no plural -, isso vai acontecer. É uma outra história dessa mesma

conversa.

É preciso que o Pai-PJ seja estadualizado e fortalecido, para que Belo Horizonte

possa seguir dando esse bom exemplo para o mundo inteiro. É fundamental que o

Tribunal de Justiça e a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a sociedade civil e os

movimentos sociais se unam na estadualização do programa o quanto antes e que,

em rede, possam dar sustentação a essa tarefa hercúlea.

Para arrematar, cito outra vez a equação de Zaffaroni: “Todos fomos entusiastas de

substitutivos da pena privativa de liberdade há uns 15 ou 20 anos. Ah! A pena

substitutiva, as penas alternativas, que são penas não privativas de liberdade; não

são alternativas. No fundo, historicamente falando, a pena privativa de liberdade
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também foi alternativa ou substitutiva da pena de morte ou das penas físicas.”

Em relação à pena privativa de liberdade, qualquer que seja ela, perderam-se a

confiança e a utilidade, convenhamos, se conversamos francamente como essa roda

pressupõe. Gostaria de fazer cinco encaminhamentos concretos. Nada nos bolsos

nem nas mãos. Primeiro, uma anistia ampla, geral e irrestrita. Depois, poderemos

discutir quais seriam essas condições. Não gastaríamos dinheiro, zeraríamos o déficit

e acabaríamos com a maldade e o sofrimento, não só dos presos, mas também dos

familiares. Óbvio, a meia dúzia dos que lucram com isso não veem essa proposta

com bons olhos. Segundo, o investimento da Apac ou na Apac é fundamental. É

imprescindível que todos aqui, homens e mulheres de bem, e não de bens, possam

aglutinar-se em torno dessa ideia. É fundamental. É passada a hora de construirmos

uma Apac feminina em Belo Horizonte. Evidentemente, porque o número de mulheres

presas representa apenas 4,5% do total, ainda que cresça em números exponenciais.

A espiral é rumo ao infinito. E depois fazermos uma Apac masculina, para que se

pare de fazer só propaganda e jogo de faz de conta.

Aliás, e essa seria a terceira proposta, se o governo do Estado de Minas Gerais

investisse menos em propaganda e mais em educação integral, de qualidade, com a

criança chegando à escola de manhã e saindo à noite, alimentada, com o para-casa

feito e de banho tomado - nesse caso, evidentemente, teríamos mais escolas e

menos cadeias - talvez isso modificasse ou balançasse essa meia dúzia, que, na

verdade, nem são seis, são poucos que lucram com esse modelo.

Por fim, mas não menos importante, a estadualização imediata do Pai-PJ e a

construção da rede para lhe dar suporte. Seria contraproducente fazer a

estadualização desse programa de sucesso no mundo inteiro sem termos a rede para

lhe dar suporte. É fundamental o acompanhamento dos trabalhadores do serviço

social, da psicologia, dos Deputados, homens e mulheres de bem desta Casa. Enfim,

quero dizer algo, ao contrário do discurso, não digo pessimista, mas realista, que

fazia o Deputado Durval Ângelo ontem. E nem vou dizer que o diabo é sábio por ser

diabo, mas é sábio porque é velho, e o Deputado Durval Ângelo tem mais ou menos a

mesma idade que eu.

Mas ele tem um acúmulo nesta Casa, e já se vão muito mais de quatro legislaturas.
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Acredito que, caso concorra à quinta, fatalmente será eleito, e bem-eleito, pelos

homens e mulheres de bem deste Estado.

Ontem, em sua fala magistral, o Prof. Juarez - não confundam, é o Juarez Cirino, o

bom - disse que, pelo fato de ter 15 anos de Assembleia, se posso identificar bem,

Deputado Durval Ângelo, ele via não com olhos otimistas, mas realistas, eventos e

ciclos de debates como este. Dentro do meu otimismo, penso que basta darmos o

primeiro sorriso, as portas já se abrem e podemos todos avançar - os trabalhadores

da segurança. Não gosto da expressão operadores, porque parece que a pessoa está

em estado grave e sofrerá uma intervenção. Todos somos trabalhadores por dias

melhores que virão, mas é preciso e é fundamental que cada um de nós faça a nossa

parte. É preciso muito estudo, muito trabalho, sobretudo muito empenho.

Antes de iniciar minha fala, pedi para vocês deixarem o preconceito dentro da bolsa

ou debaixo da cadeira; agora que termino, peço para não tornarem a colocá-lo no

bolso. Deixem para sempre debaixo de uma cadeira, que depois os companheiros da

limpeza passam aqui e o levam embora, ou dentro de uma bolsa.

Quanto à anistia, todo preso ainda é preso político, e pelo fim dos manicômios e

prisões, e tenho certeza absoluta que hoje damos, se não um gigantesco passo, pelo

menos um passo nessa direção.

Pelo carinho da escuta de vocês, muito obrigado de coração.

O Deputado Durval Ângelo - Virgílio, acho que a máxima de nós todos tem de ser o

aforismo de Gramsci - pessimismo na realidade, otimismo na vontade. Na vontade,

todos temos de ser otimistas, esperançosos sempre.

A Sra. Presidente - Agradeço ao professor e jurista Virgílio de Mattos o seu

entusiasmo, como também aos expositores anteriores e ao Deputado Durval Ângelo,

nosso companheiro, toda a ênfase à Apac, essa proposta que a Comissão de Direitos

Humanos, com a Presidência do Deputado Durval Ângelo, vem defendendo

ferrenhamente. A nossa Comissão de Segurança Pública, com a Presidência do

Deputado João Leite, tem o mesmo compromisso. Depois deste ciclo de debates,

acreditamos que outros passos serão dados, ainda mais que jovens juristas já estão

assumindo esse compromisso e que ações concretas poderão e deverão vir.

Palavras do Sr. João Batista Moreira Pinto
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Boa tarde a todos. Cumprimento a Deputada Maria Tereza Lara, o Deputado Durval

Ângelo, os companheiros da Mesa e todos os presentes. Agradeço aos

organizadores do evento o convite para a discussão num debate que me parece

fundamental.

Tendo em vista a proposta de uma análise multidisciplinar para esta Mesa, e

considerando que não estamos aqui para discutir a privação de liberdade, mas

alternativas a ela, o que me parece, por isso somente, um grande avanço,

ressaltaremos essas alternativas, uma vez que outros que me antecederam desde

ontem têm trabalhado justamente sobre essas alternativas. Proponho então trabalhar

sobre a realidade que circunda, funda ou possibilita a prisão, a privação da liberdade,

outras formas de punição e o poder de punir. Faremos essa análise tendo por base

algumas reflexões iniciais da filosofia política.

Essa realidade circundante pode ser expressa com o que a Filosofia trata como

visão de mundo. Pois bem, que visão ou visões de mundo integram as formas de

punição, como prisão e aprisionamento?

Para a tradição filosófica, uma visão de mundo integra uma compreensão sobre o

ser ou a natureza, sobre o homem e Deus ou os deuses. Historicamente, essas

dimensões foram retratadas e trabalhadas diferentemente. O próprio surgimento da

filosofia pode ser compreendido como tentativa de ampliar o campo da razão sobre

essa realidade mítica dos deuses. Porém essa razão nos levou, e tem nos levado, a

compreensões e a uma forma de domínio sobre a natureza, sobre o mundo e sobre o

homem. Nesse processo histórico, encontramos um momento o qual podemos indicar

como subjugação do homem, do Deus e de outras realidades. Isso já caracterizaria

visão de mundo, mas como chegamos a ela? Em relação ao poder, podemos

identificá-lo nas relações sociais de várias sociedades, greco-romanas, medievais,

modernas e contemporâneas. O poder está sempre presente e faz parte da

constituição das sociedades. No período moderno, tivemos o prevalecimento da

ordem sobre o caos, como apontam Foucault e Boaventura, por meio de articulação

do poder com o saber e com o direito. No predomínio do domínio da ordem, temos a

tentativa de parar a história a partir de certas reduções e dominações. Tivemos um

momento no pensamento ocidental em que tudo parecia ter chegado ao seu lugar. É
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um momento pós-Revolução Francesa, onde se institui até mesmo o direito de

Napoleão, estabelecendo-o como referência para o direito. No entanto podemos

apresentar esse momento como busca de domínio e de dominação sobre os outros.

E é nesse momento que temos o surgimento da concepção moderna de

aprisionamento. O domínio exige o aprisionamento. A pretensão da manutenção da

ordem absoluta exige o aprisionamento; a manutenção do poder na mão de alguns ou

de uma classe exige o aprisionamento. Aprisionamento de quem? Daqueles que não

respeitam a ordem estabelecida; uma ordem estabelecida a partir ou por meio da lei.

Portanto a lei será a expressão do poder e de determinada forma de poder. Assim o

aprisionamento se mantém como justificativa para manutenção de determinada

ordem. Mas como se constrói essa ordem? Podemos ressaltar duas respostas da

filosofia política ao problema; a primeira, de Hobbes, Locke e, sobretudo, Rousseau,

em torno do contrato social e desse contrato entre o povo e o governante. Importante

lembrar que aqui o soberano sempre será o povo.

A segunda exposição da filosofia política será a partir do pensamento de Marx

sobre uma realidade marcada pelo conflito, na qual a sociedade se estrutura a partir

das relações dos meios de produção. Como sabemos, essa ordem defendida pela

ideologia do Estado capitalista e seu direito é uma ordem de manutenção da

dominação. Portanto esse domínio está estruturado nas leis; leis que protegem

poderes já constituídos na sociedade. Assim o ordenamento político aparece como

construção que expressa articulação de poderes, ou seja, manutenção de poderes e

de valores a eles vinculados.

O aprisionamento é a medida prioritária para enquadrar e expurgar aqueles que

manifestam sua contestação à ordem estabelecida. Se é certo que o domínio, o poder

sustenta-se no aprisionamento, ele se estrutura, evidentemente, sobre outras

estratégias menos radicais: a cultura, o trabalho e outras estratégias de manutenção.

Assim, diferentemente do que se tentou estabelecer no pensamento moderno, o

poder é, na verdade, sustentado por poderes - e a lei expressa esses poderes -, da

mesma forma que o direito se sustenta em uma pluralidade de direitos, relacionados

a essa pluralidade de poderes sociais. Podemos ressaltar que o ser humano não é,

de forma alguma, a preocupação central dos detentores do poder tradicional, não
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libertário e estruturado na perspectiva da dominação. E se estamos aqui discutindo

alternativas ao aprisionamento, é porque o campo do poder não está mais tão restrito,

tão unívoco, e podemos questionar um dos aspectos estruturadores do domínio

estabelecido a partir da sociedade moderna. Isso indica uma esperança, sem dúvida

alguma; porém, não garante uma vitória. Basta pensarmos no número de pessoas

que continuam defendendo estruturas tradicionais como maior punição, pena de

morte e outras.

Então, essa discussão sobre alternativas expressa dissensos frente à unidade

criada pela modernidade, o que privilegia determinada forma de poder. Por muito

tempo, a preocupação com o humano ficou limitada. A discussão sobre os direitos

humanos é algo relativamente recente, mas ela não chegou ao sistema prisional. A

preocupação efetiva com o humano, com o ser humano começa a ser um valor mais

ampliado na sociedade, o que significa que o poder não está mais tão consolidado ao

lado do fator econômico. Muitas forças expressam uma certa inconformidade. Eis que

estamos no momento de aprofundar novas possibilidade. É verdade também que

mesmo os mais poderosos, que se sentiam mais protegidos com penas de longa

duração e o aprisionamento em massa, estão descobrindo que eles voltam e, em sua

maioria, piores. Então a discussão e a construção de alternativas já expressam a não

unanimidade, a desestruturação por baixo.

Há pelo menos 20 anos se fala em crise. Aliás, o Deputado Durval Ângelo tem

discutido a questão do sistema prisional nesta Casa há muitos anos com o meu

querido amigo Fábio Alves. Essa percepção de crise já levou à construção de

algumas alternativas. Podemos ressaltar, então, algumas possibilidades, e algumas

foram trabalhadas aqui ontem e hoje, como a referência às penas alternativas, a

construção frente à realidade da criança e do adolescente, a justiça restaurativa, o

questionamento do aprisionamento dos portadores de doença mental e assim por

diante. Porém, o que nos falta para que isso se torne um projeto de sociedade e deixe

esse “locus”, esse lugar de alternativo? Parece-me que falta-nos maior clareza sobre

alguns pontos comuns e sobre fatores que nos levam a esse modelo de

aprisionamento, domínio, poder e desconsideração do sujeito, para minarmos suas

bases.
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Construirmos e nos colocarmos de acordo com essas bases é de fundamental

importância. Muitos fatores ainda dificultam essa construção. Justamente por

trabalharmos em campos diversos, frente a uma realidade plural, os agentes dessa

transformação, grupos, entidades que lutam por essas alternativas ainda não

consolidaram essa base comum, um consenso paradigmático alternativo que

sustente novas construções, alicerçadas a partir da pluralidade.

Com isso, falta-nos estratégia comum, melhor articulação em rede. Com uma

melhor integração, ampliaríamos a chance de construir essa base paradigmática,

libertária e, com isso, alcançaríamos melhores condições para ampliar a divulgação

dessa base, construir princípios simplificadores para a divulgação, estabelecer uma

base teórica e prática para a ampliação e sustentabilidade de novas experiências. É

preciso ainda criar uma rede internacional de suporte a essa construção alternativa,

uma vez que estamos falando de uma proposta que confronta um projeto global, por

uma nova visão de mundo, que não se transforma a partir do local e do nacional

somente.

Necessário se faz realizar uma programação de discussões que busque reforçar as

bases desse novo paradigma libertário, construir estratégias para divulgação em

massa das experiências positivas. Tendo essa base mais bem consolidada, lutar para

essa divulgação, de forma que ela seja suporte para novas conquistas, sobretudo no

campo da efetivação e ampliação das políticas públicas. No questionamento mais

sistemático há políticas que ainda se estruturam sob o modelo do aprisionamento.

Para ampliação dessas políticas públicas, é fundamental que nós mesmos estejamos

mais integrados, articulados. Da mesma maneira que podemos tomar a discussão em

torno do direito alternativo, hoje, se queremos pensar na construção de um projeto,

precisamos de novas bases, novas condições, sobretudo se considerarmos essa

imensa maioria da população que ainda mantém, suporta as bases desse projeto que

se estrutura no poder e na manutenção dessas relações.

Existe uma grande esperança nesta discussão. Não tenho dúvida de que este

debate já é parte de um processo significativo para a construção de um projeto

libertário, construído a partir e graças à atuação de vários grupos e entidades de

direitos humanos que atuam frente a essa realidade prisional. Muito obrigado.
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A Sra. Presidente - Agradecemos ao Prof. João Batista Moreira Pinto. Vemos que,

de fato, a Apac é consenso entre os expositores; é uma das saídas para o sistema

penitenciário.

Quero aqui, neste momento, cumprimentar mais uma vez a Comissão de Direitos

Humanos, na pessoa do seu Presidente, Deputado Durval Ângelo, por essa iniciativa

extremamente importante. Este ano tivemos a I Conferência Nacional de Segurança

Pública, discutindo a questão da participação da sociedade civil, que esta Comissão,

de longa data, mesmo antes da conferência, vem praticando nesta Casa, dando uma

grande contribuição para o avanço, para o debate, para a exposição do contraditório.

Companheiro Durval Ângelo, gostaria de cumprimentá-lo mais uma vez, assim como

esta Casa, por essa abertura à participação popular. Cumprimento a Assembleia,

organizadora do evento, por iniciativa da Comissão de Direitos Humanos e entidades

parceiras, como as Secretarias de Desenvolvimento Social, de Defesa Social, de

Esporte, o Tribunal de Justiça do Estado, o Ministério Público do Estado, a

Associação de Voluntários para Serviços Internacionais, a UFMG, a PUC Minas, o

Conselho Regional de Serviço Social, o Conselho Regional de Psicologia, o Conselho

Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Conselho Estadual

de Defesa dos Direitos Humanos, o Instituto Minas pela Paz, o Grupo de Amigos e

Familiares de Pessoas em Privação de Liberdade, o escritório de direitos humanos da

Sedese. Nossa Comissão de Segurança Pública sente-se honrada em participar

deste ciclo de debates. O nosso Presidente, Deputado João Leite; eu, como Vice-

Presidente; e toda a nossa Comissão gostaríamos de agradecer a oportunidade de

estar aqui, com a Comissão de Direitos Humanos.

Esclarecimentos sobre os Debates

A Sra. Presidente - Neste instante, daremos início à fase de debates. A Presidência

informa ao Plenário que os participantes poderão formular perguntas aos expositores.

As questões poderão ser encaminhadas por escrito ou oralmente, mediante inscrição

prévia. Para que possamos agilizar o debate, solicitamos aos participantes que

fizerem uso do microfone que se identifiquem, sejam objetivos e sucintos,

dispensando a formalidade das saudações pessoais. Cada participante disporá de até

3 minutos para fazer a sua intervenção, sendo garantido o mesmo tempo para
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resposta. Após as intervenções, teremos as respostas em bloco.

Informamos que a ata deste ciclo de debates, contendo a transcrição completa das

exposições, será publicada no diário oficial do Estado de Minas Gerais, o “Diário do

Legislativo”, na edição do dia 17 de outubro. Aos interessados em gravar em vídeo as

reuniões do ciclo de debates, esclarecemos que não será possível fornecer cópia das

gravações, tendo em vista que haverá reprise do evento pela TV Assembleia: dia 16

de outubro, às 9 horas, reprise do dia 5, abertura; dia 17 de outubro, reprise do dia 6,

parte da manhã; dia 18 de outubro, às 9 horas, reprise do dia 6, parte da tarde. Quem

tiver interesse, poderá fazer a gravação.

Os interessados em participar deste ciclo de debates poderão fazê-lo por meio do

envio de mensagens para o endereço eletrônico debate.penasalternativas

@almg.gov.br ou pelo telefone 0800-7092564.

Debates

A Sra. Presidente - Antes de começar, registro aqui a presença do Rodrigo, que foi

Consultor do Ministério da Justiça junto à Secretaria de Defesa Social na organização

da I Conferência Nacional de Segurança Pública. Ele está aqui presente, continuando

essa interlocução do governo federal em Minas Gerais. Quem quiser iniciar o debate,

por favor, apresente-se ao microfone.

O Sr. Nílton de Souza Ferreira - Sou estudante de direito e gostaria de perguntar

para o meritíssimo, a fim de ficarmos mais informados: “Como podemos relacionar

alternativas à privação de liberdade com o uso do direito alternativo hoje, como

ouvimos tanto nas universidades e aprendemos, quando descobrimos que as leis

propriamente ditas são feitas por uma classe dominante para os dominados?”.

Obrigado.

A Sra. Presidente - Pediria aos expositores que, por favor, anotassem as perguntas,

pois, devido ao tempo, elas serão respondidas em bloco. O próximo, por favor.

A Sra. Fernanda Fernandes Monteiro - Boa tarde; sou do Grupo de Amigos e

Familiares de Pessoas em Privação de Liberdade. Gostaria de perguntar ao Rodrigo

se ele visualiza a possibilidade de pleitearmos no Estado a implementação do método

Apac, que nada mais é que um método, em unidades penais já existentes na região

metropolitana. Isso porque o meu grande receio é que o atendimento às exigências
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de criação de Apacs normalmente é demorado, pois precisamos da mobilização de

várias entidades e órgãos públicos. É muito difícil conseguirmos conectar esse

público todo. Porém há a previsão, na própria cartilha da Apac, de implementação do

método. Então, se pensássemos no atendimento dos pleitos feitos aqui, poderíamos

pensar na possibilidade de pleitear uma unidade que se encontrasse dentro da

capacidade de no máximo 200 presos, que é uma exigência do método. O objetivo é

a implementação imediata de uma Apac numa unidade prisional existente na região

metropolitana, de preferência uma unidade masculina e uma feminina. Obrigada.

A Sra. Presidente - Com a palavra, a Sra. Paula Pimenta Gomes, estudante de

direito da PUC, do Grupo de Formação em Direitos Humanos.

A Sra. Paula Pimenta Gomes - Para promover a dignidade da pessoa humana,

fundamento da nossa Constituição, precisamos pensar o sistema que a propõe e

reparar as eventuais falhas que ele apresenta. Pelo que percebi, a Apac tem pontos

nesse sentido, mas defende a imprescindível adoção de seus fundamentos para

acontecer a recuperação do preso. Entre os 12 pontos, há a religião e a Jornada de

Libertação com Cristo. Esse posicionamento não estaria violando os preceitos da

nossa Constituição? Não estaríamos propondo uma ideia limitada, por tudo que vimos

hoje em todas as palestras, e condicionando a atitude do preso em seu pensamento

crítico? A psicologia, a filosofia, o direito e as ciências sociais não poderiam elaborar

juntos uma ideia que superasse esse pensamento limitador de recuperação?

A Sra. Presidente - Passaremos a mais duas perguntas, depois daremos a palavra

aos componentes da Mesa para responder a elas. Pergunta da aluna Ana Paula

Silveira, da PUC Minas, dirigida ao palestrante Virgílio de Mattos: “Gostaria de pedir

ao palestrante maior explanação sobre o programa PAI-PJ e seu alcance de

atendimento ao paciente judiciário”.

Pergunta de Alessandra Belo, do Instituto Helena Greco de Direitos Humanos e

Cidadania: “Muito se falou sobre várias áreas de saber e sua importância para a luta

antiprisional. Como os expositores veem a pedagogia no contexto dessa luta?”. Com

a palavra, o Prof. Virgílio.

O Sr. Virgílio de Mattos - Quem sou eu? Sou um reles professor. Não sou

meritíssimo coisa nenhuma. Sou seu companheiro de estudo, estudante de direito,
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assim como você, com a diferença de que comecei há mais tempo, então, às vezes,

ensino. Basicamente, queria esclarecer isso, porque senão fica parecendo

propaganda enganosa, e chega de propaganda enganosa, não é, gente?

Quanto ao direito alternativo, a pergunta parece até combinada. Como isso ocorre?

Havia a Itália fascista, pós-Segunda Guerra Mundial, cuja Constituição foi feita em

1947. Há os magistrados progressistas, como o Dr. Luiz Carlos e o Dr. Eros, à época,

que faziam alternativa àquele direito do código fascista de Rocco, de 1930. Então é

esta expressão “direito alternativo” que, muitas vezes, é empregada no Rio Grande

do Sul. Olha, companheiro, vou dizer-lhe de forma bastante franca - a Laurinha ainda

está aí -, mais ou menos franca. Não temos necessidade de buscar direito alternativo.

Se cumprirmos a lei, notadamente na área de execução penal, já estaremos muito

próximos do nirvana. Antes que fosse feita justiça em relação ao Dr. Herbert e ele

fosse promovido a Desembargador do Tribunal de Justiça, ele verdadeiramente fazia

- não direi milagres, porque pode parecer falta de respeito - o que deveria ser feito em

14 mil execuções na vara. Lembro-me de que o Prof. João Batista - não é o Ignácio

Cano - e eu fomos entrevistá-lo uma vez e vimos aquela azáfama de processos. E

não era direito alternativo, era processo de verdade. Era realidade: um Juiz de carne

e osso fazendo seu trabalho. Isso quando o Ministério Público não atrapalhava, não

é, Rodrigo? Ajuda muito se o Ministério Público não atrapalhar. Mas, enfim, se

tivermos um Ministério Público que ajude e um Juiz operoso que cumpra seu mister,

já estaremos muito próximos do nirvana.

À companheira da PUC, Paula. Esta parece mais ainda com resposta combinada.

Gostaria de pegar apenas a última frase da sua inquietação, que é também a minha

há muito tempo, para que depois o Rodrigo possa responder-lhe. Temos a sorte - e

há coisas que apenas a Comissão de Direitos Humanos desta Assembleia faz por

você - de ter ali o Prof. José Luiz Quadros de Magalhães, que é, sem dúvida, um dos

maiores constitucionalistas vivos do planeta. Não é apenas do Estado de Minas

Gerais, do Brasil ou da América do Sul, é um dos maiores constitucionalistas vivos. E

olha que conheço dois dos bons! Se você pegar a nova edição do direito

constitucional, verá, com muita clareza, o histórico do Prof. José Luiz desde o início

dos chamados direitos humanos de primeira geração. O saudoso Prof. Alessandro
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Baratta dizia que proletariado comer bacalhau era direitos humanos, só que de quinta

ou sexta geração. Mas tive também muito esta inquietação, Paula, se não seria do

Estado laico, pós 1891, se não estou equivocado, 1890, data da Constituição

Republicana, se não haveria ingerência da religião na administração; se os presos

muçulmanos ou de religiões africanas se sentiriam contemplados se lhe fosse

proposto caminhar com Cristo. Sabe como superei isso e esses dois embates da

Apac? D. Tereza diz muito isto: “Há presos que pedem bonde para o inferno quando

a família chega”. Preso que está na Martins Drumond ou na Nelson Hungria pede

bonde, que é a transferência, até para o inferno, pois dizem que o inferno onde estão

é muito ruim. Mas o sistema penitenciário prisional mineiro é muito pior. Então,

obviamente, o preso vai escolher se quer marchar com Cristo. Acredito que demônio

é invenção dos crentes - mas, enfim, não tenho religião -, porém vejo que não haveria

o menor problema - isola, bate na boca - se eu estivesse dentro de uma unidade sob

o sistema Apac, jamais uma unidade sob esse império da maldade, agora

modernizado e humanizado, da forma como tem avançado tanto aqui, em Minas.

Acredito que essa sua pergunta é muito, mas muito mesmo, difícil de responder e que

talvez o Prof. José Luiz Quadros de Magalhães tenha condições teóricas de

responder-lhe. Confesso minha ignorância. Agora, Paula, pense comigo: é menos

ruim marchando com Cristo do que do jeito que estão marchando dentro do sistema.

A Sra. Presidente - Antes de passar a palavra ao professor Rodrigo, quero dizer

que rece- bemos aqui mais duas perguntas. Agora não mais poderão ser realizadas

perguntas, em razão do tempo. A primeira é de Luiz Otávio Duarte, estudante de

direito e Agente Penitenciário: “Quando o Estado sentencia um réu, não está ele - o

Estado - afastando da querela a vítima e ficando com a autorresponsabilidade, a

partir da sentença?”.

Outra pergunta para o Sr. Rodrigo: “Quanto mais o debate se alonga, percebo o

quanto temos consciência do mais difícil. O rei está nu. Quando vamos cientificar, no

tocante a fazer projetos metódicos para colocar isso em prática? Sabemos que não

dá certo. Por que não começamos, de forma mais veemente, a colocar outras

alternativas em prática?”. É partir para o debate e para a prática.

Abrirei uma exceção para o Hildemar, da Prefeitura de Montes Claros. Como ele
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veio de muito longe, poderá fazer sua pergunta, oralmente.

O Sr. Hildemar Gomes de Souza - Boa tarde. Pergunto ao Deputado Durval Ângelo

se, na Câmara, há algum projeto para fortalecer a liberdade assistida, assim como o

egresso. Acho que o sistema de liberdade, para tirar o adolescente do centro de

internação, deveria ser mais forte que o órgão que o coloca lá dentro. Muito obrigado.

A Sra. Presidente - O Deputado Durval Ângelo posteriormente fará suas

considerações. Por favor, peço aos expositores que sejam breves.

O Sr. Rodrigo Torres Oliveira - Vamos tentar, faremos o possível. Por meio de

minha exposição, busquei fazer um diagnóstico a partir da realidade do Estado de

Minas Gerais: 40 mil, 42 mil presos. Parte desse contingente, ou seja, a metade está

presa à toa, por falta de assistência jurídica, de Defensoria Pública, etc.

Caso se pense na possibilidade de diminuição desse contingente carcerário, a partir

de alternativas já expostas aqui - como anistia para os maiores de 60 anos e para os

enfermos, cujos crimes não tenham potencial ofensivo, assistência jurídica “in loco”,

no estabelecimento prisional, ampliação do alcance, do escopo das penas

alternativas, etc. -, temos de ter em mente que tudo isso serviria para a diminuição do

contingente carcerário no Estado. Se essa diminuição configurasse uma realidade,

por exemplo, de 22 mil presos, conforme a lei que salientei, de 1998, que prevê

estabelecimentos prisionais no Estado para, no máximo, 170 presos, precisaríamos

tão somente de 130 a 140 estabelecimentos no Estado. Esses estabelecimentos

dariam conta desse contingente de 22 mil a 25 mil presos. Esse é um dos aspectos

da questão.

No tocante às Apacs e à possibilidade de transformar a dura realidade dos grandes

presídios, com seu grande contingente de pessoas, não sei até que ponto isso

prosperaria, haja vista que existe uma certa conformação no entendimento da

capacidade da Apac, que está assentada em alguns pontos. O primeiro deles é

relativo à primariedade; o segundo, à regionalidade. Tenho a impressão de que os

próprios ideólogos dessa metodologia, aqueles que a praticam, não a recomendam

para todos os presos. Isso já foi posto.

Não obstante isso, se pensarmos que a capacidade máxima da Apac deve ser de

100 presos - estamos trabalhando com a ideia da lei, que prevê estabelecimentos
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para, no máximo, 170 almas -, a conjugação de Apacs, expandidas ao máximo no

Estado, na Região Metropolitana de Belo Horizonte; o cumprimento da lei de 1998,

que prevê estabelecimentos para 170 presos; os centros de remanejamentos para os

presos provisórios; o presídio federal; a permissão para que os regimes abertos e

semiabertos sejam efetivamente cumpridos no Estado - ou seja, a conjugação de

todos esses fatores permitiria um avanço para uma nova realidade prisional no

Estado.

Relativamente à religião, considero que ela é fundamental para as Apacs. Cito

nosso querido Freud, entendendo a religião como um ideal. É necessário que, para o

preso, exista um ideal, do qual ele possa compartilhar, seja ele de renovação

espiritual ou de transformação da vida. Esse ideal é que permite a identificação

desses presos no cumprimento de sua execução penal.

Relativamente ao companheiro que disse que muitas vezes a gente fica apenas no

nível do debate teórico, mas que precisamos avançar para a realidade pragmática e

prática, isso foi posto aqui com os 170 presos. É o cumprimento da lei, com a garantia

de 1.200 Defensores Públicos em vez de 400. Não há novidade, feitiço ou mágica.

Está aí. Falta é vontade política.

Em relação à possibilidade de uma pedagogia em um contexto de luta - aí

pensando especificamente em uma luta de fora, que advém da academia, do embate

democrático nesta Casa, os movimentos de base social -, acho perfeitamente

possível. Se a gente pensa em uma pedagogia, em uma psicologia, em uma

sociologia, em uma antropologia e em criminologia nas políticas de execução criminal

e penal, no caso, é necessário que estejamos muito atentos até que ponto essas

ditas ciências e seus respectivos fazeres não se confundem com aquilo que

chamamos aqui de uma certa ideologia do poder punitivo do Estado e uma certa

ideologia da defesa social.

No caso, fica problemático. Por exemplo, o psicólogo atuando no sistema prisional

assume o discurso da disciplina, da segurança e da repressão. Se ele assume isso,

ele perde o “ethos”, a ética da própria psicologia e passa a ocupar um outro lugar que

não lhe pertence.

Relativamente a PAI-PJ, é sigla de Programa de Atenção Integral a Pacientes
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Judiciários. Ele se aplica aos seguintes públicos: portadores de sofrimento mental que

têm uma medida de segurança, os chamados loucos em conflito com a lei. Essa

medida de segurança pode ensejar tanto uma inimputabilidade - se o cidadão for

portador de sofrimento mental, por exemplo, esquizofrênico, paranóico ou psicótico -

como uma semi-inimputabilidade. Para alguns casos, por exemplo, de transtorno

afetivo bipolar, algumas categorias como psicopatias, toxicomanias etc. Esse

Programa está sob a responsabilidade do Tribunal de Justiça do Estado, que é

exemplo para o País inteiro e que atua em uma perspectiva multiprofissional e

interdisciplinar: psicologia, direito, assistência social, nessa construção em rede, com

a rede da Justiça, com a rede da saúde de Belo Horizonte e das políticas públicas de

assistência social etc.

A Sra. Presidente - Obrigada, professor. Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo,

para responder a questão que lhe foi feita.

O Deputado Durval Ângelo - Antes de mais nada, dizem que as perguntas boas são

aquelas que não têm resposta. O Hildemar levantou a questão. Eu não saberia que

projetos há nessa área da liberdade assistida, na Câmara Federal. Para ser sincero,

acho que nem aqui na Assembleia Legislativa.

Hildemar, criou-se uma ciência nova chamada legística. Aqui na Assembleia

Legislativa há um monte de especialistas em legística. Acho que temos até um curso

de pós-graduação “lato sensu” nesse sentido. Penso que a gente deveria criar uma

outra: a deslegística. Vejo que hoje o problema não é de ausência de leis. Vemos que

há leis boas. Estamos vivendo nesse cenário, nessa correlação de forças de classe, a

influência forte das últimas três décadas - e, particularmente no Brasil, quase duas

décadas - das forças do neoliberalismo. Estamos vendo que as leis estão é sendo

pioradas. É só ver o texto da Constituição ou a Lei de Execução Penal, tanto a federal

quanto a estadual são duas boas leis, bem interessantes. O que sentimos é que as

intervenções estão descaracterizando essas leis.

Se você pegar o próprio ECA, acho que, na questão de crianças e adolescentes, se

quisermos saber o que fazer com nossas crianças e adolescentes, mesmo os que

estão em conflito com a lei, é só colocarmos em prática o Estatuto da Criança e do

Adolescente, que no ano que vem completará 20 anos. Vamos realizar grandes
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atividades juntamente com a Subsecretaria de Direitos Humanos, para marcar os 20

anos. Se o Estatuto fosse colocado em prática, não precisaríamos ter nenhum tipo de

lei.

O nosso Juiz de Pedro Leopoldo, o Claret, sempre fala que em muitos países do

Primeiro Mundo não há uma lei como essa, já que esse tipo de lei é sinal de

vergonha, porque ela vem para defender os direitos de crianças que são violados. O

Claret sempre comenta isso.

Com toda certeza, é de causar espanto e arrepio a qualquer operador do direito

saber que precisamos de uma lei como essa no Brasil, porque ela é uma lei de

Terceiro Mundo, onde direitos de crianças são violados. Hoje, precisamos

“deslegislar”, de alguma forma, e cumprir o que já existe.

Mostrei a lei à Profa. Paula, mais precisamente o art. 188, que ela citou, para dizer

que, se o Juiz cumprir o que está ali, já haverá um caminho, mesmo dentro desse

caos todo, para a questão da execução penal. Como disse, temos de fazer o caminho

inverso, para desconstruir e desconstituir, e não constituir.

A Sra. Presidente - Agradeço ao Deputado Durval Ângelo, Presidente da Comissão

de Direitos Humanos desta Casa. Gostaria de apresentar este livro que tenho em

mãos a todos os que aqui estão e que têm interesse em discutir e questionar o

sistema prisional no Brasil e em Minas Gerais. Seu título é: “Estudos de Execução

Criminal, o Direito e a Psicologia”. Seus autores são os nossos ilustres expositores,

os Profs. Rodrigo Torres Oliveira e Virgílio de Mattos. Todos os que tiverem interesse

sobre esse assunto que adquiram este estudo desses dois expositores. São textos

extremamente atuais, que fazem refletir sobre a realidade que vivemos.

Com a palavra, a Sra. Glays de Fátima Silva, para suas considerações finais.

A Sra. Glays de Fátima Silva Guerra - Primeiramente, gostaria de dizer que a

recepção do direito alternativo no Brasil aconteceu de uma forma diferenciada da que

ocorreu na magistratura italiana da década de 70. Tanto é que ele assume formas

diferenciadas no contexto brasileiro.

Uma das modalidades em que o direito alternativo é recepcionado aqui é por meio

da criação dos juizados especiais. Essa é uma forma alternativa que foi encontrada

pelo Estado brasileiro e que difere de algumas correntes do Sul do País, sob a
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expressão do Prof. Amílton Bueno.

Em relação à questão do aspecto religioso dentro das Apacs, dentro da minha

compreensão e da compreensão do próprio direito, é possível permitir às pessoas

que façam escolhas dentro de um sistema. A bem da verdade, a possibilidade de se

instituir uma religião ou uma fé - porque não chamo isso de religião, mas de uma fé -

de um propósito ou de um ideal para essas pessoas e para todos nós deve ser feita

mediante crença em alguma coisa que nos possa tirar do abismo em que nos

encontramos.

Hoje, o Conselho Regional de Serviço Social, por meio da Profa. Marilene Gomes

Durães, está batalhando por uma Apac junto ao Município de Betim, porque

acreditamos que, realmente, essa é uma alternativa que temos para fazer frente a

esse enfrentamento. Também poderíamos considerar um instrumento ou um

mecanismo da estrutura de um direito alternativo neste país que não seja a lógica que

nos é propiciada pelo próprio Código Penal brasileiro.

Sou plenamente grata por estar aqui e ter tido a oportunidade de passar o dia de

hoje com vocês. Muito obrigada.

A Sra. Presidente - Agradecemos à Profa. Glays e à PUC Minas. Sou testemunha

do trabalho da Profa. Marilene em defesa da Apac, participamos com ela do conselho

em Betim. Temos também esse compromisso.

Queremos dizer que nesta Casa estamos lutando para que em todas as mesas de

debate haja, no mínimo, uma mulher. Por isso, queremos parabenizá-la, Glays, por

representar as mulheres nesta Mesa. Parabenizamos também os expositores,

companheiros homens, nem atrás nem à frente, mas lado a lado, como disse muito

bem o nosso Prof. Virgílio em sua exposição. Com a palavra, o Prof. João Batista

Moreira Pinto.

O Sr. João Batista Moreira Pinto - Farei rapidamente as considerações. Quando

falei sobre a questão do direito alternativo, foi justamente nessa perspectiva de que a

discussão que estamos fazendo em torno de alternativas frente ao aprisionamento, à

pena de privação de liberdade, não fique no mesmo rumo ou no mesmo caminho do

direito alternativo. Em que sentido? É um direito que ficou, vamos dizer, muito

limitado, trabalhado por uma minoria e que, sem dúvida nenhuma, é utilizado. Ontem
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mesmo o Prof. Cirino citava o Desembargador Amílton Bueno de Carvalho, que é um

dos defensores do direito alternativo e que aplicava penas abaixo do mínimo. Isso

existe, só que em uma dimensão reduzida. Não podemos permitir que esse debate

permaneça de forma reduzida, em pequenos grupos ou em discussões limitadas.

Quando falei da importância da articulação em rede de grupos, de entidades, foi

justamente porque não podemos trabalhar de forma desarticulada. A grande maioria

da sociedade infelizmente continua repetindo um projeto que não é dela, um projeto

de poder, de manutenção das relações: o aprisionamento, maiores punições, penas

mais severas. Tudo isso não é um projeto libertário, é um projeto de dominação que a

sociedade continua fazendo. Por isso falo da importância de nos articularmos para

confrontarmos. Estamos vivendo um confronto de poder, de projetos de sociedade.

Hoje estamos iniciando essa discussão. É claro que este início só está sendo

possível por outros grupos, por outras articulações que já estão acontecendo. Mas é

importante uma melhor articulação, de certa forma estratégica, que implique

considerarmos, por exemplo, a atuação dos professores. O pessoal do Instituto

Helena Greco estava até perguntando sobre o envolvimento da questão pedagógica.

É claro que é importante envolver nesse projeto professores, setores da sociedade

que tenham influência para mudarmos essa realidade.

O Sr. Virgílio de Mattos - Usarei apenas 2 segundos. Esse livro a que a Deputada

se referiu foi feito graças à Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, fruto

de um empenho pessoal do Desembargador Reynaldo Ximenes. O lançamento desse

livro será com uma palestra do Prof. José Luiz Carlos Magalhães sobre a existência

de futuro do direito constitucional na execução penal.

Insisto: o livro não é vendido e essa palestra ocorrerá no auditório da Escola

Judicial, no 18o andar do Edifício Mirafiori, no próximo dia 27. Àqueles que puderem

comparecer, a palestra será às 17 horas. Obrigado.

A Sra. Presidente - Obrigada. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

a Secretaria de Desenvolvimento Social e as entidades parceiras manifestam seus

agradecimentos aos expositores, à expositora, aos debatedores, às autoridades, ao

público em geral e aos telespectadores da TV Assembleia e convida a todas e a

todos para participar do próximo painel, “Diálogo intersetorial: perspectivas na
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efetivação de modelos alternativos de justiça penal”.

2º Painel

Composição da Mesa

O Sr. Presidente (Deputado Durval Ângelo) - A Presidência convida a tomar

assento à Mesa os Exmos. Srs. Maurício de Oliveira Campos Júnior, Secretário de

Estado de Defesa Social; Desembargador Herbert Carneiro, representando o Tribunal

de Justiça do Estado; Mário Antônio Conceição, Promotor de Justiça, representando

o Ministério Público do Estado; Guilherme Tinti de Paiva, Defensor Público,

representando a Defensoria Pública do Estado; e José Luiz Quadros de Magalhães,

Professor da UFMG; e a Exma. Sra. Maria Tereza dos Santos, Presidente do Grupo

de Amigos e Familiares de Pessoas em Privação de Liberdade.

Como disse a Deputada Maria Tereza Lara, vamos passar ao painel “Diálogo

intersetorial: perspectivas na efetivação de modelos alternativos de justiça penal”,

algo muito importante, que coroa este ciclo de debates trazendo referências nas

práticas que estão sendo desenvolvidas em Minas.

Palavras do Secretário Maurício de Oliveira Campos Júnior

Boa-tarde a todos e a todas. Cumprimento o Deputado Durval Ângelo, Presidente

da Comissão de Direitos Humanos desta Assembleia e tomo a liberdade, até para

aproveitarmos o tempo, de cumprimentar as demais autoridades presentes e os

participantes deste ciclo de debates sobre alternativas à privação de liberdade, para

que, nesses 15 minutos, possa dizer um pouco do que tem sido a minha experiência

à frente da Secretaria de Defesa Social em Minas Gerais e do nosso esforço e

empenho em seguir com diretrizes até então traçadas para a política pública na área

de segurança pública e defesa social. São diretrizes e novidades que buscam, ao

longo dos últimos anos, romper com problemas tradicionais, históricos, teimosos,

dificílimos, quase intransponíveis, se assim considerarmos a história e a tradição

relativa à privação da liberdade como mecanismo de repressão de crimes.

É impossível falar do sistema penitenciário e do sistema prisional em Minas Gerais

sem uma visão sistêmica de tudo o que se denomina defesa social. É que já se viu

que a visão fragmentada, desassociada de outros ângulos e aspectos do problema

seria definitivamente incapaz de contribuir para qualquer forma de solução.
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Não se trata pura e simplesmente de discutir a criminalidade e a violência a partir

de medidas de repressão tipicamente policiais e esgotadas nesse esforço. A

aquisição de viaturas e o aumento da taxa de encarceramento, por si só, não revelam

e não conseguem chegar a lugar algum, senão a resultados imediatos e, muitas

vezes, absolutamente fugazes e que não são sustentáveis. Segundo a política de

segurança pública de defesa social que se estabeleceu em Minas Gerais, também é

preciso incorporar e trazer a esse sistema outros aspectos relevantes do problema.

Em Minas, a defesa social, enquanto sistema, ocupa-se da coordenação e do

planejamento de ações as mais variadas. O sistema prisional é apenas parte desse

problema, assim como o socioeducativo. As questões referentes à prevenção social

da criminalidade permeiam toda e qualquer etapa do fenômeno combatido pela

defesa social, relativo à violência e à criminalidade em Minas Gerais.

Vale dizer, a visão sistêmica de defesa social adotada em Minas Gerais tem tratado

do problema sob a forma de articulação e de políticas públicas bem claras no campo

das atividades de Polícia Civil, Polícia Militar e Bombeiro Militar, relativas à

Defensoria Pública, à prevenção social da criminalidade, ao entrosamento e ao

alinhamento com o sistema de Justiça, sem o que nada se produz de novo.

Insisto, a crítica pura e simples, relativamente a quaisquer opções ou alternativas e

modelos, pouco contribui para a solução do problema. Quando vim para a Secretaria

de Defesa Social, creio que boa parte das pessoas relacionadas a operadores do

direito me conhecia, posso até invocar esse conhecimento pessoal do próprio

Deputado Durval Ângelo, relativamente ao que, enquanto professor universitário,

estudante de direito, Presidente do Centro Acadêmico Afonso Pena, a Casa de

Afonso Pena, da Faculdade de Direito da UFMG, enquanto Conselheiro da OAB,

pretendia, então, aplicar hoje aqui, no ambiente da defesa social, tudo aquilo que, de

algum modo, fora construído segundo princípios traçados em cada uma das etapas

de vida que forjaram este profissional.

Não poderia passar pela Secretaria de Defesa Social deixando para trás o passivo

que encontrei. Tudo isso para dizer que, em Minas Gerais, muito embora certas

visões parciais possam criticar, e é normal que critiquem, aspectos relacionados à

taxa de encarceramento em Minas Gerais, o fato é que, realmente, com uma política
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pública austera na área de segurança pública, com investimentos e capacitação de

policiais, com liberação de cadeias públicas, até então entregues à Polícia Civil para

guarda de presos, embora não fosse sua missão constitucional, todo esse trabalho

redundaria em mais policiais, melhores equipamentos e melhores ações que

repercutem, de maneira direta, em redução de indicadores de criminalidade e

aumento na taxa de encarceramento.

Mas a visão não pode ser fragmentada. A política pública nessa área impunha,

como impõe, outras tantas ações, e destaco o que tem sido esforço da prevenção

social da criminalidade no ambiente da defesa social enquanto sistema. A prevenção

social da criminalidade no âmbito da Secretaria de Defesa Social atua hoje a partir de

quatro programas básicos, entre eles, um que todos conhecem, pois tem alcançado

excepcionais resultados e reconhecimento em âmbito internacional, o programa Fica

Vivo.

Um foco na juventude vulnerável, dos 14 aos 24 anos, que morre e mata em

aglomerados da Capital e na Região Metropolitana, de muito pouco acesso e poucas

condições e canais de cidadania.

O Fica Vivo, muito mais que uma ação social, ou fomento a oficinas de arte para

expressões artísticas ou profissionalizantes, é um programa de controle de

homicídios relativos à juventude. Para se ter uma ideia de como a prevenção social

da criminalidade se incorpora ao sistema de defesa, nesse programa ela atua em

conjunto com a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Ministério Público. A partir do

diagnóstico referente às áreas de vulnerabilidade social, são traçados os planos e os

objetivos para a instalação do programa em determinado território da cidade. A partir

de uma ação de inteligência coordenada, especialmente com a Polícia Civil, são

mapeadas as lideranças criminosas com atuação mais importante naquela área. A

partir desse mapeamento e diagnóstico, no que se denomina grupo de intervenção

estratégica, do qual faz parte o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, alvos

são priorizados e, a partir disso, há diligências que resultam na prisão dos principais

agentes de criminalidade e violência daquela área.

Neste instante, o programa Fica Vivo encontra espaço para estimular as lideranças

comunitárias positivas do ambiente. A Polícia Militar entra nesse mesmo território com
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um tipo de policiamento hoje denominado Grupo Especializado em Policiamento em

Áreas de Risco - Gepar -, assim entendido risco social mais presente, de tal maneira

que aquela seja uma polícia compreendida como sendo daquela comunidade e

incorporada por ela. O que se vê em sequência, em geral, é a redução de indicadores

de homicídio naquela faixa, com redução em 50% nos lugares onde esses programas

são implementados.

Não foi por outra razão que Governador Valadares, apesar de, em 2006,

apresentar-se como segundo Município com maior vulnerabilidade entre jovens que

morrem de 12 aos 18 anos, com projeção de cenário perverso para os 7 anos

subsequentes, inverteu completamente essa curva e, a partir do programa Fica Vivo,

implantado naquela cidade, apresentou redução dos indicadores de criminalidade e

homicídio nos anos que se seguiram, especialmente entre jovens dessa faixa etária,

desfazendo a previsão terrível que a pesquisa de 2006 apontava.

Registre-se aqui que o programa Fica Vivo, Deputado - o senhor sabe disso porque

nos acompanha “pari passu” -, atende 15 mil jovens dessa faixa etária por mês. Ou

seja, ao curso de cada mês, 15 mil jovens são atendidos. Ademais, o programa da

prevenção envolve hoje a Central de Acompanhamento às Penas Alternativas - penas

alternativas à pena de prisão.

Ao final de 2007, em novembro, a Secretaria de Estado de Defesa Social firmou

cooperação com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o Ministério Público e a

Defensoria Pública para que a política de acompanhamento de penas alternativas

fosse institucionalizada e pudesse se tornar um programa no ambiente da Secretaria,

com investimentos e previsão de crescimento. Isso porque o que se via, até então,

era a aplicação de medidas alternativas à pena de prisão privativa de liberdade, que

geralmente se resumia a uma doação de cestas básicas a entidades e instituições de

caridade. Não se nega aqui a importância de tais instituições nem a qualidade da

benfeitoria realizada pelos Juízes que determinam a indicação de cestas básicas,

mas isso consistia em desvirtuar a finalidade pedagógica que tinha a medida

alternativa à pena privativa de liberdade.

Pois bem, em Minas Gerais a Central de Apoio e Acompanhamento às Penas e

Medidas Alternativas - Ceapa - atende a quase 10 mil penas alternativas por ano.
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Isso significa que, em certos eixos temáticos, em matéria de conflitos intrafamiliares e

de gênero - tóxicos, trânsito e meio ambiente -, há uma rede de parceiros

coordenados, por meio da ação da Defesa Social, que permite ao Poder Judiciário

determinar o encaminhamento de indivíduos setenciados a medidas alternativas à

pena privativa de liberdade, para que, no ambiente desses grupos temáticos e

acompanhamento das penas dessa natureza, possam refletir sobre o fato e pensar

diversamente, a fim de não voltar a delinquir. Com isso, poder evitar que os conflitos

se agravem e o novo ciclo de violência e de criminalidade traga de volta esse

indivíduo em situação pior, para que seja encarcerado mediante aplicação de medida

privativa da liberdade.

É dramática a situação, quando pensamos que, muitas vezes, mesmo nas

comarcas onde o programa está instalado pela Defesa Social, nem sempre o Poder

Judiciário - aqui muito bem-representado pelo Desembargador Herbert Carneiro, que

tem sensibilizado os Juízes das comarcas, para o encaminhamento desses

sentenciados ao programa... Hoje, no contexto do programa, 92% dos sentenciados

encaminhados cumprem as medidas satisfatoriamente, o que significa um grande

avanço e uma oportunidade. Ou seja, pensar direito penal ou aplicação de pena vai

muito além de construir unidades prisionais necessárias, passando muito mais pela

criação de alternativas no campo da prevenção social da criminalidade no contexto de

programas como o Fica Vivo e, sobretudo, pela possibilidade de viabilizar alternativas

concretas à pena de prisão por meio de programas como a Ceapa. Desde que as

alternativas às penas privativas de liberdade foram oferecidas com a mudança

legislativa e a ampliação do leque, o espectro de crimes, pouco se fez relativamente a

tal matéria. Ou seja, era preciso dar concretude ao que a lei oferecia, mas de maneira

moralmente adequada, com cumprimento de penas fiscalizados, segundo o sentido

pedagógico, que não se encontrava presente na aplicação, pura e simplesmente, de

pena pecuniária, em que muitas vezes o indivíduo se livrava do problema na

audiência preliminar com os conciliadores - que não são os Juízes - e com rara

presença do Promotor. Eles se livravam do problema ali, mediante o pagamento de

duas cestas básicas, mas o problema continuava presente. Assim, ele voltaria, mais

cedo ou mais tarde, por causa do mesmo problema ou, quem sabe, por um outro
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mais grave.

No campo dos egressos do sistema prisional, hoje Minas Gerais é um exemplo na

mudança de paradigma ao tratar do programa de egressos do sistema prisional.

Atualmente, mais de 1.200 egressos são atendidos e, nesse exato instante, 300

egressos do sistema prisional terão oportunidade inédita de emprego em várias

empresas no Estado de Minas Gerais, por estarem inseridos no programa Regresso.

E esta Casa Legislativa teve um importantíssimo papel na sua aprovação, enquanto

lei, permitindo ao Estado de Minas Gerais pagar uma subvenção econômica de dois

salários mínimos por mês, durante 24 meses, ao indivíduo sentenciado empregado, a

fim de que ele seja reinserido social e produtivamente em empresas de grande porte

deste Estado. Isso nasceu de uma parceria com o Instituto Minas pela Paz, e Maurílio

está aqui para reforçar esse fato.

Doze Presidentes das mais importantes empresas com atuação no Estado de

Minas Gerais estiveram em uma unidade prisional, na verdade na Apac de Nova

Lima, que tem sido também um excepcional modelo na política de cumprimento de

penas em Minas Gerais. Não compareceu a essa unidade prisional o Vice-Presidente

e nenhum representante seu; compareceram 12 Presidentes das maiores empresas

com atuação em Minas Gerais, como Fiat, Andrade Gutierrez, ArcelorMittal,

Usiminas, Cenibra. Numa mesma sala, com 40 ou 50 condenados a penas as mais

variadas, sem qualquer escolta ou cautela, eles conversaram - os 12 com os 50 - por

mais de uma hora e meia, numa visita que durou a tarde inteira. Depois disso, saíram

para uma reunião com o Governador Aécio Neves no Palácio Mangabeiras, em que

se discutiu a necessidade da mudança de paradigma na matéria, no sistema

penitenciário, no trato e nas oportunidades do egresso do sistema prisional. Os

Presidentes das mencionadas empresas disseram ao Governador na ocasião:

“Governador, não tenho domínio sobre a minha área de recursos humanos. Se eu

quiser empregar alguém e encaminhá-lo à área de recursos humanos, se ela

entender que esse indivíduo não reúne condições, capacidades e competências,

segundo as regras e as exigências das certificações internacionais relativas à

excelência da empresa, ele não será empregado”. E era o que se dizia: é preciso

mudar o paradigma. É preciso que Minas Gerais mude o paradigma. Eles diziam
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ainda: “Governador, devo admitir que, até onde sei, quando alguém apresenta folha-

corrida ou folha de antecedentes, dificilmente é examinado para saber sobre as suas

capacidades e competências”. Mas era preciso mudar o paradigma, e mudar o

paradigma era apresentar o projeto de lei a esta Casa, que foi aprovado com as

contribuições da Assembleia e que agora permite que 300 egressos - e ainda é pouco

- do sistema prisional tenham uma oportunidade de convivência social e produtiva

sem qualquer estímulo artificial, mas numa relação de emprego do dia a dia do

trabalho. Ao final de dois anos, com essa convivência amigável, sem formas

artificiais, eles podem estar emancipados minimamente para continuar trabalhando no

mesmo ambiente ou em qualquer outro, pois terão experiência adquirida devido aos

dois anos de verdadeira atuação profissional. Esses indivíduos tanto entram quanto

saem do sistema prisional com pouquíssima capacidade, até mesmo de verbalização.

É quase impossível que o indivíduo saia do sistema prisional e visite uma empresa,

com sua própria intenção e esforço, que se apresente em entrevista e verbalize sua

intenção, sua vocação, sua possibilidade. Não existe essa chance.

Então, o Programa de Reintegração Social de Egressos do Sistema Prisional em

Minas Gerais trata de reformular e formular formas de linguagem, de capacitar os

egressos para atuarem na construção civil e em outros ramos e, finalmente, de

envolver empresas de boa qualidade e porte para que os egressos tenham finalmente

uma oportunidade.

Há também outros programas que eu poderia mencionar como política pública da

Secretaria de Defesa Social, segundo a visão sistêmica. Digo sistêmica porque é

muito simples criticar, é muito simples jogar pedras, é muito simples encontrar

defeitos, é muito simples não ter compromisso com a solução, é muito simples fazer

discurso, é muito simples apontar, mas é muito difícil enfrentar os problemas,

pretender resolvê-los, ter compromisso com a solução, sem a vaidade da crítica. Isso,

creio eu, tem sido uma mudança rotineira.

Vejo aqui o Dr. Rodrigo, que participa do Colegiado de Corregedorias. Trata-se de

um órgão também muito importante em todo esse sistema, que muitas vezes envolve

a possibilidade da transparência em aspectos correcionais e que conta com a

presença da Assembleia Legislativa, do Ministério Público e da OAB. Enfim, são
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iniciativas que Minas precisa tomar, demonstrar e que cada um dos senhores precisa

conhecer. Hoje tenho plena convicção de que o modelo de Minas Gerais, visto de

forma sistêmica, tem apresentado resultados muito importantes e sustentáveis.

Finalmente destaco que, além das alternativas conhecidas e praticadas hoje,

segundo o que a lei nos permite, lembro que, em matéria penal, em matéria

processual penal, compete privativamente à União legislar sobre boa parte do que

podemos fazer. Não sou eu quem escolhe, não é o Estado Federado quem escolhe

qual é o crime, o fato que se pune como crime ou a pena que se aplica a ele. Isso

tudo está na lei federal. Muitas vezes, o Estado suporta demandas e consequências

dessa política criminal em âmbito nacional, da qual não necessariamente participou,

senão por meio dos parlamentares, obviamente. Tenho visto cada vez mais que esse

sistema não pode prescindir de oportunidades e alternativas as mais variadas. Se

existem entre as alternativas as penas privativas de liberdade, como acontece em

relação às medidas alternativas, com a pena privativa de liberdade no campo da

central de acompanhamento às penas alternativas, essa preocupação mineira, temos

hoje aqui várias frentes que buscam também enfrentar as alternativas ao

encarceramento.

A metodologia Apac é hoje política pública eleita pelo Estado de Minas Gerais no

sistema penitenciário. Quando entrei na Secretaria, em 2007, no máximo quatro ou

pouco mais unidades existiam sob formas de convênio. Hoje temos 20 Apacs

conveniadas no Estado. Minas tem fomentado a construção de Apacs com repasse

de recursos que permitem a construção de unidades em todo o Estado. Basta que

uma associação seja criada e atenda às exigências legais para que haja convênio e

repasse por unidade, hoje cerca de R$960.000,00. Existem regulamentos referentes

às Apacs, que podem ser de 20, 40, 80, 120 sentenciados, e convênio com repasse

de recursos financeiros para mantê-las. Estou vendo aqui o Dr. Luís Carlos, que

também se dedicou muito à Apac de Lagoa da Prata.

Mesmo no modelo de privação de liberdade, uma alternativa no método de

execução da pena que humaniza o tratamento e melhora as condições de reinserção

social e produtiva... Ainda há quem critique, e critique muito, as possibilidades de

emprego de tecnologias no sistema prisional tanto no campo da segurança quanto na
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humanização, sobretudo. Levantam-se alguns para dizer que a tornozeleira eletrônica

é aviltante. No Estado, todo estudo realizado sobre esse instrumento buscou sempre

privilegiar a dignidade humana. Se não atenta contra essa dignidade, se não a expõe

a vexame e ao risco à saúde, é um modo de execução e fiscalização de pena. Se um

Juiz sentencia uma pessoa e diz que ela deve ficar em prisão domiciliar, deve estar

em regime fechado, em regime semiaberto, em regime aberto, deve deslocar-se de

tal forma, não deve ir a tal lugar ou deve estar em tal lugar, cumpre ao Executivo

fiscalizar a execução da pena. E poderia fazer isso por meio dos Agentes

Penitenciários que estivessem colados no indivíduo no dia a dia, mas talvez isso

fosse muito mais evasivo e ofensivo à dignidade e à individualidade desse sujeito. A

tecnologia permite, sem qualquer forma de afrontamento e aviltamento, monitorar a

execução da pena e, com isso, qualificar a demanda por vagas prisionais, pois pouca

coisa é mais atentatória à dignidade humana do que a privação à liberdade. Roberto

Lira dizia que a prisão era o que se podia chamar de jardim zoológico de homens.

Lamentavelmente, é incrível como esse jardim zoológico de homens não tem jardins.

Quando aprisionamos animais e os colocamos em jardins zoológicos, tudo fazemos

para que tenham as melhores condições, as mais próximas do “habitat” natural.

Lamentavelmente, não conseguimos fazer o mesmo em relação aos homens. Em

geral, o zoológico dos homens não tem jardins, e esse é um grande desafio.

Em primeiro lugar, precisamos qualificar a demanda por vagas prisionais dando

alternativas em meio aberto e fazendo isso com o emprego de tecnologias ou com a

valorização das medidas alternativas à pena de prisão. Mas é necessário também

que isso seja feito com um objetivo pedagógico, com a aplicação de penas que

funcionem, de fato, como prevenção à criminalidade futura ou que aquele fato se

torne um fato mais grave e que traga ao cárcere aquele indivíduo para penas de curta

duração, que pouco acrescentam na sua qualidade individual, mas, ao contrário, o

desvirtuam. Portanto, Deputado, esta é a minha visão relativa à privação da

liberdade, necessária porque ainda não inventaram nada que pudesse substituí-la.

Lamentavelmente, o que caracteriza a sanção penal é a privação da liberdade. Se

assim é, que reservemos, para os casos mais excepcionais e importantes, tal medida,

para não banalizarmos a privação da liberdade. Façamos com que funcione essa
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máquina toda, mas, para que funcione, é preciso muito mais que o sistema

penitenciário, é preciso sistema de justiça associado para que nossas prisões, que

não têm jardins, sejam cada vez menos prisões. Obrigado.

Palavras da Sra. Maria Tereza dos Santos

Boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos vocês que fizeram um

esforço muito grande para estar aqui. Para começar, vou passar um vídeo feito pelo

Grupo de Amigos. Não deve ficar muito bom porque o vídeo foi feito para passar em

Datashow, mas dará para terem uma noção do que vou falar.

Então, vocês viram que o vídeo, por si só, já fala muita coisa. É um vídeo longo e,

como só tenho 15 minutos, mostrei apenas uma pequena parte para vocês terem

noção do que passa uma família quando precisa ver um ente querido no sistema

prisional.

O Sr. Presidente - D. Tereza, esse último que fez o testemunho é médico?

A Sra. Maria Tereza dos Santos - É médico, sim. É o Dr. Rodrigo Cata Preta; ele

desenvolveu um programa de saúde apenas para o sistema prisional. Esperamos que

isso seja implantado e cumprido, porque os nossos meninos tem adoecido com muita

frequência no sistema e não têm tido assistência nenhuma.

Ficou clara para vocês a humilhação que é uma mãe visitar um filho. Se para nós é

assim, imaginem para o preso. É pescoção, pontapé, tapas, balas de borracha,

“spray” de pimenta, gritos. Dizem: “Abaixe a cabeça, 157, 155, Duzentão”. Sabem o

que é isso? Os agentes fazem questão de implantar na cabeça do preso que ele é o

artigo referente ao crime que cometeu. Assim não dá, não muda, não há outro jeito,

pois quem apanha só aprende a bater. Com tortura, comida azeda, falta de socorro

médico, de que jeito? A meu ver, eles são colocados nos presídios para morrer e,

quando não morrem, já saem de lá amaldiçoados. Na saída, os agentes, com suas

bocas malditas, dizem: “Amanhã mesmo este aqui estará de volta”, “Dou dois meses

para este aqui voltar”. O preso já sai de lá amaldiçoado, excomungado. Não sei se

vocês sabem, mas palavras têm poder. Eles deveriam usar suas palavras para coisa

melhor.

O sistema prisional só vai mudar no dia em que alguém com temor a Deus assumir

a direção. Enquanto esse povo com câncer na alma administrar o sistema prisional,
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será esse caos que estamos vendo. Tenho fé de que ainda há de aparecer alguém

capaz de mudar essa triste história. Há de tomar posse um Secretário que, quando se

deitar e se levantar e fizer a oração do Pai-Nosso, coloque em prática aquilo que fala

com Deus lá, no seu quarto. Ainda há de tomar posse. Tenho fé; acredito nisso.

Precisamos aprender a deixar Deus agir, a buscar orientação de Deus, quando não

conseguirmos fazer algo, porque onde Deus age a coisa muda, tenho certeza. Um

exemplo disso são as Apacs, as únicas que funcionam, que recuperam e que não dão

lucro financeiro para ninguém. O lucro das Apacs é ver entrar o réu e sair o cidadão

de bem, sair o homem pronto a reintegrar-se à sociedade. Se já temos as Apacs,

para que importar do inferno essa privatização? Não entendo para quê.

Quero falar a vocês que preso não é mercadoria. Estão vendendo essa ideia como

moderna. Desde quando senzala é moderno? Pelo que sei, senzala existe há muito

tempo, até quando tivemos a sorte de a Princesa Isabel dar uma olhadinha para nós

e dizer: “Tirem esse povo daí”. Agora, estão voltando com o povo para lá, de novo.

Vão rasgar a Lei Áurea e colocar todo mundo na senzala, de volta. Esse trem não vai

funcionar. Que absurdo!

Sinceramente, espero que vocês não se deixem enganar por esse povo que manda

quando eles dizem que, com as privatizações, a situação vai melhorar. Não vai

melhorar coisa nenhuma. Quando esses mandões se sentam à mesa para pensar em

preso, só brota maldade na cabeça deles. É igualzinho ao diabo. É isso mesmo, é

igualzinho ao diabo: dá com uma mão e toma com a outra. Quem nunca ouviu dizer

que o capeta dá com uma mão e tira com a outra? É desse jeito. Se nós, a sociedade

civil, não nos organizarmos e tomarmos conta disso... Se bobearmos, daqui a uns

dias eles estarão tomando com as patas e com o rabo também. É isso o que

acontecerá. Vou viver toda a minha vida e não entenderei como que esse povo

estuda, faz faculdade, se torna doutor disso e daquilo e só faz besteira. Quanta

maldade! Quanta crueldade! Vai saber...

Por isso a importância deste debate na Casa do povo. Aqui podemos falar e ser

ouvidos. Queira Deus que daqui saia alguma coisa boa para nossos irmãos e irmãs

em privação de liberdade. Irmãos e irmãs, sim, porque, diante dos olhos de Deus,

somos todos irmãos.
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Dr. Herbert, estou com uma saudade do senhor, que faz falta lá na VEC. Menino,

você está fazendo uma falta. Tem até advogado chorando sua falta lá, meu filho. Mas

gostei de o senhor ter sido promovido; foi merecido. O senhor trabalhou direitinho, fez

seu trabalho, cumpriu a lei. Parabéns para o senhor. Quando o senhor saiu de lá, a

coisa desandou. De vez em quando, dá uma passeadinha por lá para ver se

consegue dar uma consertada naquele negócio para nós, porque o trem lá está feio,

meu filho.

Esse é o Dr. José Luiz, gente, o filho que pari com o coração. Eh, menino de ouro!

Esse menino é um espetáculo.

O Deputado João Leite não está aqui. Gostaria muito que estivesse nesta reunião

para que falasse para mim o porquê de ele ter mudado de comissão. Fiquei numa

tristeza danada de ele ter saído da Comissão de Direitos Humanos, porque o povo o

elegeu, mas quem o colocou nesta Casa foi Deus, e Deus o colocou aqui para fazer a

diferença. Ele foi colocado aqui para fazer a diferença, e não para mudar para o lado

dos alemães. Ele devia ficar aqui. O João Leite deve voltar para o lugar dele. Conheci

o João Leite quando eu era pequena - aliás, pequena sou até hoje -, quando ele ia ao

orfanato onde eu morava. Sabe como o chamávamos? Carvalho de Justiça. Espero

que ele não se esqueça disso porque, daqui a alguns dias, ele deve assistir a esse

evento na Assembleia. Que volte para o lugar dele. Espero que ele venha trabalhar

em prol dos menos favorecidos, o que ele sempre falava que faria. Estou cobrando

isso dele, pois foi o que nos prometeu há muito tempo. Agora ele se bandeia para o

lado de lá? Pode um negócio desse?

Não sei nem o que falar para você, Deputado Durval Ângelo. Se fazem com o

senhor o que fizeram na semana passada, imagine com os presos. É difícil demais,

mas eu gosto de você, que dá duro neles. Falarei como os menininhos da cadeia

falam: “Você é o cara!”.

Não sei falar bonito, não fiz nenhuma faculdade. Mal estudei, mas sei onde dói, sei

onde aperta, sei onde machuca, sei onde humilha. Já passei por isso que vocês

assistiram no vídeo. Tive um filho no sistema. Quando meu filho saiu, também foi

amaldiçoado à porta do presídio. Mas estavam enganados comigo. Meu filho caiu no

erro, sim, mas não permanecerá no erro, porque sou filha do Deus Altíssimo, e meu
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filho também. Ao invés de tomar posse daquela palavra de maldição que foi proferida

para meu filho no presídio, tomei posse das promessas que Deus tem para mim na

Bíblia. Foi disso que tomei posse. É isso que quero para minha vida. São as

promessas que Deus tem na Bíblia que quero para a vida de cada um de vocês. Não

é palavra de maldição, não.

Há um detalhe. Não abaixo a cabeça para os outros. Não há Sr. Desembargador,

Sr. Deputado, Sr. Secretário. Não abaixo a cabeça para ninguém, porque, diante dos

olhos de Deus, todos somos iguais. Eles são mais estudados que eu, mas, diante dos

olhos de Deus, somos todos iguais. Todos nos deitamos, dormimos, roncamos,

levantamos, trabalhamos e morremos. Mas, na morte, há uma diferença. A diferença

do homem é na morte. Todos morremos, mas, quando morremos, uns vão para os

braços do Pai gozar as promessas que Deus tem para nós, de vida eterna; já outros,

coitados, vão para o colo do capeta. Vocês estão rindo, mas é isso mesmo. Arderão

no fogo do inferno para pagar todas as maldades que fizeram e que permitiram fazer.

Quando a pessoa sabe que alguma maldade está sendo feita e não toma providência

ou faz que toma mas não toma também é culpada. Preso é só com tortura. Para

melhorar o sistema prisional, é só cumprir o que diz a Lei de Execuções Penais,

principalmente tirar a maldade que reina na administração dos presídios. Tirar os

loucos da direção de segurança. Nos presídios, há um bando de loucos na

administração de segurança. O Diretor de Segurança do Presídio José Martins

Drumond precisa vestir camisa de força. É preciso levar para dentro dos presídios

esse diálogo que está sendo feito aqui. Lá preso não fala; se falar, vai para o castigo,

para a escura. Preso não pode falar nem reclamar. Por isso, digo e repito: se tirarem

a maldade, já ficará de bom tamanho para mim. Feliz é a nação cujo Deus é o

Senhor. Muito obrigada.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de vídeo.

O Sr. Presidente - Obrigado, Tereza; você tem alguns privilégios a mais do que nós.

Você não fez a escola formal, mas fez a escola mais importante que existe, que é a

escola da vida. Seu testemunho é muito importante e enriquece; sua sabedoria

ensina a todos nós; sua voz profética é uma luz para todos nós. É importante isto,

como canta o cantor sertanejo: “A vida maltrata, mas também ensina muitas coisas”.
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Passarei a palavra para o Sr. Secretário, que já nos tinha informado, com

antecedência, que precisava se ausentar antes do término deste debate porque tem

conferência na escola de direito Milton Campos. Com a palavra, o Secretário Maurício

de Oliveira Campos Júnior.

O Secretário Maurício de Oliveira Campos Júnior - Obrigado, Deputado. Fiz questão

de permanecer aqui depois da minha fala, pelo menos para ouvir a Maria Tereza.

A democracia tem coisas importantes. Estar aqui para ouvir e para ser ouvido é o

que há de mais rico nas relações humanas. Tenho certeza de que há, sim, um grande

esforço para melhorar esse sistema. Em matéria de revistas, sempre disse e

sustentei que é muito importante que a revista seja mais humanizada, sobretudo

porque, como advogado, já experimentei várias situações e vi, no passado, clientes

presos que proibiam filhas e esposas de lhes fazer visitas, porque não queriam que

elas se aviltassem nas revistas. Isso é um fator de desagregação terrível, que traz

traumas dos mais complicados, seja pela visita, com a submissão à revista do modo

como é feita, seja pelo distanciamento da convivência da relação familiar

estabelecida, dos vínculos de afetividade e outras coisas mais.

Essa tem sido uma preocupação: a aquisição de banquetas, por exemplo, que

permitam a realização de revista humanizada, até porque são pontos de vista, todos

respeitáveis e legítimos.

A própria violência e criminalidade nos dias atuais - tenho aprendido a enxergar

pelos dois ângulos de visão - já não têm mais o mesmo romantismo de outros

tempos. Lamentavelmente, se há mães e mulheres de bem, em geral, fazendo visitas

a seus familiares, há também aquelas que, pela pressão ou por outra razão,

submetem-se, muitas vezes, na tentativa de introduzir em ambientes prisionais

materiais que colocam em risco tantas outras pessoas, o sistema e a própria unidade.

É preciso conciliar isso, para encontrar o equilíbrio e esse meio-termo, que talvez

passe por alguns princípios até de natureza religiosa que orientem essas pessoas.

Maria Tereza, com relação a todas essas preocupações, eu as tenho, por mais que

você possa, por sua visão e experiência de vida, não compreender. Tenha a certeza

de que não vim para esta cadeira para ficar do alto do gabinete e não conhecer o que

se passa em certas unidades prisionais. Visito algumas delas e converso com presos
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e presas. Essas atitudes também falam por si.

Faço votos de que este debate - eu, que me dispus a vir aqui nesta e em tantas

outras oportunidades - possa contribuir para esse sistema. Espero que a discussão

vá muito além das fronteiras da crítica ao sistema prisional. Aliás, o debate é sobre as

penas alternativas em relação à privação da liberdade, e isso é muito importante,

porque, afinal, devemos reduzir as hipóteses e qualificar a demanda, como eu

mencionava.

Maria Tereza, você não faz ideia, mas é claro que você tem a sua experiência do

que é receber um telefonema de madrugada e ser informado de que 25 presos

morreram queimados numa cadeia pública, no interior.

A senhora não faz ideia do que é ser informado, no primeiro dia do ano de 2008, de

que, de novo, presos morreram queimados, desta vez, oito, em outra cadeia pública

do interior; não faz ideia do que é dormir e acordar, no mês de dezembro, com

chuvas torrenciais, lembrando que mulheres estavam sem cobertura, tomando chuva

no corredor do 16º Distrito, na Pampulha. Pode saber que tudo isso é absolutamente

difícil para quem está sentado na minha cadeira, especialmente com a experiência de

vida que eu trouxe do passado da Casa de Afonso Pena, da Ordem dos Advogados,

da PUC Minas. É dificílimo dormir e acordar quando o 2º Distrito de Contagem está

com gente pelo ladrão, com pessoas que têm doença de pele. É dificílimo dormir e

acordar sabendo que a Divisão de Tóxicos, na Gameleira, estava com pessoas em

condições que não dá nem para descrever. Só quem foi até lá é capaz de dizer

minimamente a situação daquele local.

É difícil, muito difícil dormir e acordar com isso tudo. Mas é gratificante ver que o 2º

Distrito de Contagem já não é mais como era. No dia da reinauguração, chamei o Dr.

Rodrigo e disse-lhe: lá, pode não ser o melhor lugar do mundo, mas acho que é uma

realidade completamente diferente. É gratificante ver que o 16º Distrito de Mulheres,

aquele da Pampulha, não existe mais; que a Divisão de Tóxicos, como carceragem,

foi extinta; que o Palmital, que tinha rato, já não é mais o mesmo. Enfim, é dormir,

acordar e achar que algo melhorou. Falta muito, muito mesmo, mas já não está como

antes.

Continuo à disposição para outros debates. Não há privatização do sistema
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prisional. Equivocam-se no conceito: é preciso saber o que é privatização, o que é

parceria público-privada - são naturezas jurídicas completamente diferentes. Preso,

definitivamente, não é mercadoria, nem para gerar renda nem para ser submetido a

trabalho. O que se quer é equacionar um problema grave no sistema prisional, na

demanda por vagas, otimizando o empenho e buscando a excelência no trato do

sistema prisional. Recentemente, Agentes Penitenciários de portaria fizeram curso

com noções de hotelaria, para retirar a tensão nas relações entre eles e os visitantes.

Enfim, são tentativas. Às vezes acertamos, às vezes, não. Deputado Durval Ângelo,

peço desculpas e licença para me ausentar. Venho a esta Casa toda vez em que for

convidado, debato e ouço quem quer que seja para fazermos de Minas Gerais um

Estado melhor. Peço licença aos demais membros da Mesa; seria um prazer debater

com os senhores, mas, de fato, tenho outro compromisso.

O Sr. Presidente - O senhor expôs com antecedência essa dificuldade de horário.

Gostaria de dizer que, por provocação do Dr. Rodrigo Filgueira - já estamos

discutindo há vários meses -, está agendado para a próxima terça-feira, com o Dr.

Genilson, o Colegiado das Corregedorias, às 14h30min, a fim de se discutir o POP, a

partir de um entendimento do Dr. Rodrigo relativo a inconstitucionalidade. Há um

aspecto a ser definido com relação às revistas nas visitas.

Gostaria de dizer que, como fruto dessa discussão, saíram duas resoluções muito

importantes da Secretaria. Uma delas refere-se à identificação do Agente

Penitenciário. A partir de agora, é obrigatória a identificação, até no próprio boné.

Quando houver alguma ação dentro do presídio - a resolução prevê isso - em que

não seja possível identificá-lo, o Agente deve ter um número, que será sorteado antes

e será de responsabilidade do coordenador da equipe. Deve ser registrado no

estabelecimento quando qualquer número se exceder, para que a Corregedoria

depois tenha conhecimento. Recebemos, na última quinta-feira, em um debate sobre

tortura, a notícia de que estabelecimentos penais ainda continuam atuando sem a

identificação.

Então, o pedido que fiz à Associação, por meio da Ângela e de uma senhora que

estava lá, foi: precisamos da unidade prisional, do nome da pessoa, se possível, e do

horário, para identificarmos quem estava na portaria, naquele momento. Vamos
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encaminhar todos esses fatos. A Dra. Luciana Nobre, Corregedora - na linguagem

popular - dos agentes que trabalham no sistema prisional, tem tido uma atuação

muito eficiente. Aliás, vou marcar uma reunião da diretoria da Associação com a

Corregedora. Penso ser isso muito importante. Vou a essa reunião, a fim de

estabelecermos um canal para que essa denúncia chegue, com os nomes, à

Corregedora. O Secretário informou, há pouco, que se reunirá com ela amanhã.

Diante disso, seria bom formalizarmos essa conversa.

O problema existe; não vamos tapar o sol com a peneira. Mas, na verdade, o

problema não são as violações aos direitos humanos pelo agente do Estado, mas o

fato de não haver controle e punição. Outra definição reafirmada, na última reunião

com a Secretária Adjunta e com o Dr. Genilson, do Colegiado, é que todo Agente

Penitenciário que tiver um inquérito por tortura, comprovada em investigação da

Corregedoria ou em denúncia do Ministério Público aceita pelo Judiciário, terá

exoneração imediata, se for ocupante de função pública; se for efetivo, será

instaurado processo administrativo.

Comunico que nesta semana foi afastado o Diretor da Penitenciária de Teófilo

Otôni, onde ocorreu o assassinato de um preso, que a Comissão está investigando.

Então, o que queremos - e isto é o mais importante, Secretário - é que haja aquele

canal permanente, não por meio da Comissão de Direitos Humanos, mas de diversos

órgãos, bem como que as regras sejam cumpridas. O senhor não está nos

estabelecimentos penais nos finais de semana, para ver se as regras estão sendo

cumpridas ou não, mas temos de criar esse canal para que a denúncia chegue à

Secretaria. Agradecemos sua presença.

O Deputado João Leite, Presidente da Comissão de Segurança Pública, que

também trata da questão prisional, pediu-me para justificar sua ausência, pois está

coordenando um seminário em Montes Claros.

Palavras do Sr. José Luiz Quadros de Magalhães

Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Cumprimento os membros da Mesa e os

demais presentes.

Tenho 15 minutos e vou procurar ser o mais objetivo possível. Quando recebi o

convite para este ciclo de debates sobre penas alternativas que não impliquem
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privação da liberdade, a primeira alternativa que me veio à cabeça foi a de não se

privarem as pessoas de sua liberdade. Ou seja, a primeira alternativa para a privação

é o desencarceramento; vamos devolver a liberdade às pessoas.

Para entendermos o problema, é preciso fazermos uma breve viagem histórica. Por

que estamos cometendo, novamente, os mesmos erros do passado? Repassando

alguns livros, encontrei uma frase interessante que era pintada nos muros em 1968,

naquela rebelião estudantil que aconteceu em Paris e pipocou no mundo inteiro: “Seja

realista: exija o impossível”. Mais recentemente, um filósofo e psicanalista esloveno

propôs uma revisão dessa frase. Argumentou que àquela época dizíamos “sejamos

realistas e exijamos o impossível”, mas, na verdade, o impossível é este mundo que

foi construído no decorrer do séc. XX.

Talvez a frase devesse ser corrigida para o seguinte: “seja realista, exija o

possível”. Porque este mundo que está aí, é impossível que continue dando certo. O

que pedíamos em 1968 não era impossível, mas era o possível. A partir daí, podemos

pensar em por que estamos voltando. Quero fazer algumas perguntas. Por que, a

partir de 1980, houve um crescimento enorme do encarceramento das pessoas? Isso

começa nos Estados Unidos, a partir do governo Reagan, e vai sendo reproduzido

pelo mundo afora e chega ao Brasil. Às vezes dizem que se deve ao aumento da

população. Não tem nada a ver. O aumento do encarceramento foi muito superior ao

aumento da população. Por que voltamos a falar e a viver uma pedagogia do medo?

Precisamos pensar nisso. Temos uma pedagogia do medo, que pode ser localizada

em dois momentos. Primeiro, na economia. A partir de 1980, no mundo e no Brasil,

quem está no poder passa a defender uma pedagogia do medo. Para que as pessoas

trabalhem, devem ter medo de perder o emprego. A crítica que vem é à legislação

social, à legislação trabalhista, ao Estado de bem-estar social. Ou seja, não podem

dar segurança de graça, saúde de graça, educação de graça, segurança no emprego,

porque isso fará com que as pessoas não queiram trabalhar. Então, para que elas

trabalhem, precisam ter medo de perder o emprego. Inicia-se uma pedagogia do

medo na economia. Isso é muito interessante. Para que as pessoas trabalhem bem,

devem ter o medo constante da perda de emprego. Então, muitas pessoas vão

defender isso. Essa pedagogia do medo se reproduzirá no comportamento da
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sociedade. “Não faça isso ou aquilo, senão será duramente penalizado”. Vamos ver o

endurecimento e a volta do que já havia acontecido no século XIX agora no final do

século XX e no século XXI, com aumento das penas e encarceramento em massa.

Ora, as pessoas vão deixar de praticar crimes e vão-se adequar ao sistema porque

têm medo. Há um sistema penal que funciona, que aprisiona, e há penas cada vez

mais duras. Isso me lembra o filme “A Vila”, de um Diretor indiano, que nos propõe

uma outra ideia: a segurança não está nos muros. Uma comunidade cria um espaço

cercado de segurança, todo murado, e a floresta está cheia de bichos e monstros,

para as pessoas não saírem dos muros e se garantir a segurança das crianças. Esse

diretor indiano trabalha muito com esse medo colocado na criança. Essa é a

pedagogia do medo que se usava no passado, ao se dizer à criança que não

mexesse em determinado lugar porque havia um bicho, para dormir logo, senão o

bicho-papão viria etc. Essa criança se tornará um adulto cheio de medos e

problemas. É essa a sociedade do medo.

Outra reflexão vai nos ajudar a clarear que estamos vivendo hoje e o que vivemos

no século XIX: a ideia de que controle não é solução. Solução do problema é uma

coisa, controle é outra coisa. E é muito perigoso quando começamos a apontar o

controle como solução do problema. É muito perigoso confundir esses dois

elementos. Existe o aumento do controle - efetivo policial, câmaras nas ruas,

tornozeleiras, tecnologias etc. O país com maior números de câmaras de controle

sobre a sociedade é o Reino Unido, com mais de 2 milhões de câmaras espalhadas,

todas integradas. A câmara de trânsito está integrada com a câmara da polícia, que é

integrada com a câmara particular. A pessoa entra na lanchonete, no elevador, no

“hall” do edifício, sai na rua, o tempo todo está sendo acompanhada. Esses

mecanismos de controle podem, durante algum tempo e em algumas circunstâncias,

dar uma falsa sensação de liberdade.

Mas como essas políticas de controle, confundidas ideologicamente, ou seja,

propositalmente como solução do problema, não combatem as causas do problema,

o fato gerador da insatisfação e da criminalidade continua sendo alimentado. Então,

será criado um mecanismo de controle, que, durante algum tempo, pode evitar que

determinadas manifestações criminosas se concluam. Por exemplo, outro dia, houve



____________________________________________________________________________
1056

uma tentativa de um carro-bomba em Londres, e a Scotland Yard chegou a tempo de

evitar que o carro explodisse. Mas houve a tentativa. Então, o mecanismo de controle

foi capaz de coibir o efeito daquela tentativa do carro explodir, matar pessoas, etc.

Mas como não combate a causa que gera aquele ato criminoso, o que acontecerá?

Esse fato gerador vai sendo alimentado e chegará o momento em que ele rompe os

mecanismos de controle. Aí, aumenta-se ainda mais o mecanismo de controle: mais

câmeras, mais repressão, mais política, mais controle, controle, controle, controle. E

novamente vem a sensação de que abaixou-se a criminalidade, fulano e sicrano

foram presos, etc. E o cidadão dormirá descansado. Como o caso do Rudolph

Giuliani, em Nova York, que hoje se sabe que não foi aquela bobagem da política de

tolerância zero que diminuiu a criminalidade. Pode-se aumentar o mecanismo de

controle evitando essas manifestações. Mas como não se ataca o fato gerador, ele

continua crescendo e novamente rompe esse controle, esse bloqueio. Ai, então,

aumenta-se o controle. Dá para visualizarmos que essa história pode ter dois finais

que estão próximos um do outro. Ou você chegará numa sociedade de controle total,

como o caso inglês, que mencionei e que os Estados Unidos também vêm

desenvolvendo. Há uma revista francesa de 2003 que mostrava que, naquela

ocasião, estavam testando uma nova tecnologia capaz de verificar a alteração de

dados físicos e biológicos de uma pessoa numa multidão. Era instalada uma câmera

em lugares com muitas pessoas - um estádio de futebol, uma ferroviária, uma

rodoviária, um aeroporto, etc. - capaz de controlar a alteração de dados físicos e

químicos. A pressão está acelerada, a pessoa está suando muito, está nervosa. A

Fox News defendeu esse programa e falou para o cidadão norte-americano confiar

nos seus cientistas. Se o sujeito está gesticulando muito - é interessante notar que

nós, os hispânicos e os árabes gesticulamos muito -, a câmera de controle o foca

para a polícia. O policial pergunta ao sujeito por que ele está nervoso, por que seus

dados físicos estão alterados, por que seus batimentos cardíacos estão acelerados.

Se ele já estava nervoso, ele fica mais nervoso ainda. E ele explicará que brigou com

a namorada, o Cruzeiro cedeu o empate no último minuto de jogo, o Flamengo

ganhou de novo, o Atlético foi para terceiro lugar. Ele tem que dar uma boa

explicação, porque é um outro filme interessante. A ideia é que, antes que aquela
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pessoa cometa o crime, o Estado lhe pergunta o motivo pelo qual está nervoso.

Aumentam-se os mecanismos de controle, chegando-se a uma sociedade de controle

total, com a perda da liberdade, da privacidade. No centro de Londres, hoje, há um

monte de câmeras. Aqui, vê-se uma camerazinha isolada, mas estamos só

começando. Lá, há um monte de câmeras, quatro ou cinco, cada uma apontando

para um lado, cada metro quadrado controlado e cada placa de automóvel que entra

na “city” de Londres é fotografada. Chegaremos a uma sociedade onde se perde a

liberdade. Recomendo assistirem ao filme - estou fazendo propaganda dele - “V de

Vingança”, que é interessante. É essa sociedade totalitária. O importante é que as

pessoas sejam livres, o importante é que as pessoas acreditem bobamente, dentro de

todo um “marketing”, que são livres. Elas não são livres, são supercontroladas. Ou

então há a perda total do controle. Ou seja, é você investir em controle, mais controle,

mais controle, e chegar a um ponto em que não se dá mais conta de controlar. Aí é o

caos.

Essa história tem dois finais: o totalitarismo - não vamos imaginar o totalitarismo do

século XX, com os caras de cara fechada, etc. É um totalitarismo “light”, com tudo

controlado e escondido. Já a perda do controle é o caos, como, por exemplo, o que a

Capital paulista experimentou com aqueles atentados em que botaram fogo no ônibus

e acabou morrendo um monte de gente. Lembrei-me de um outro filme com um texto

maravilhoso: “Ensaio sobre a cegueira”. Trata-se de uma metáfora que traduz que as

pessoas não estão conseguindo enxergar além da ideologia na qual estão

mergulhadas até a cabeça. Esse é o problema. Ficamos discutindo; há um monte de

boas intenções para fazer isso ou aquilo; e vamos batendo cabeça, trombando um no

outro e caminhando de forma acelerada ao caos ou ao totalitarismo. Não é exagero

meu, pois realmente estamos vivendo uma crise violenta, seja ela ambiental, seja

econômica, ou uma concentração de riquezas jamais vista na história da

humanidade, afinal as guerras aumentaram no período neoliberal. Assim, partirei

agora, de forma breve, para minha proposição. Para entendermos essa lógica na qual

estamos mergulhados, é importante fazermos uma breve viagem histórica. Voltemos

ao século XIX, que foi o século do encarceramento em massa e da construção dos

manicômios. Nos séculos XVIII e XIX, tínhamos o liberalismo econômico, com
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constitucionalismo liberal e a política liberal, ou seja, existia um Estado liberal. Tudo

era privatizado, e o Estado era omisso, não cuidava de saúde, educação etc. Alguns

liberais até defendiam a privatização do Judiciário. Afinal, tem acesso ao Judiciário

quem tem dinheiro para pagar. Essa realidade liberal se sustentava na promessa de

uma sociedade livre, com oportunidade econômica para todos, o que não se cumpriu.

Ela começou a falhar no século XVIII e falhou no século XIX, levando a uma

concentração de riqueza muito grande. Importante lembrar que o constitucionalismo

liberal e esse Estado liberal não eram democráticos. Ou seja, só podia votar quem

tivesse muito poder econômico; só podia candidatar-se quem tivesse mais dinheiro

ainda. Nossa Constituição de 1824 reproduzia esse sistema. Então, quem estava no

poder do Estado era quem representava as grandes empresas e os grandes bancos.

Eram sujeitos muito ricos, que podiam votar e se candidatar. Dessa forma, o povão

ficava de fora. Com esse crescimento desordenado, com a falta de regulamentação

estatal, de direitos econômicos, de direitos sociais - no Estado liberal não havia direito

à saúde, à educação, à moradia -, essa desigualdade vai gerar insatisfação, que, por

sua vez, vai gerar manifestações políticas, movimentos sociais, formação de

sindicatos, partidos políticos no século XIX e também vai gerar uma insatisfação

difusa: o aumento da criminalidade. Isso nos remete ao pós-1980, por isso volto ao

século XIX, pois estamos fazendo tudo de novo. Naquela ocasião, grande parcela da

criminalidade era dos negros. Nos EUA é a mesma coisa. Hoje têm-se 7.700.000

norte-americanos sob o sistema penal do país. Lá, como aqui, quem vai preso e

quem é condenado à morte é pobre. Oitenta por cento dos presos são negros e

hispânicos. Aqui, o rico fica preso por pouco tempo, consegue, no dia seguinte, uma

liminar do STF e é solto. Isso foi diminuindo. Por exemplo, Maluf ficou 40 dias preso,

e o Dantas, em apenas dois dias, conseguiu uma liminar no mesmo dia em que havia

uma moça no Rio de Janeiro presa há sete meses por ter furtado uma barra de

manteiga. Por isso temos de fazer perguntas também: por que só os pobres vão

presos? Já houve resposta nas falas anteriores. Voltemos, então, ao século XIX para,

depois, responder a essas perguntas rapidamente. Quem está no poder do Estado

está ganhando com essa festa toda: são os grandes banqueiros, os grandes

industriais etc.



____________________________________________________________________________
1059

Para eles, se essa desigualdade está gerando insatisfação, criminalidade e

insegurança, então tem-se de mudar o sistema, tem-se de atacar o fato gerador, que

é econômico, social, cultural, de uma sociedade egoísta, individualista, competitiva,

de uma economia competitiva, individualista, egoísta e concentradora de riquezas.

Mas, como o Estado está no poder, não interessa atacar o fato gerador, pois eles

estão ganhando com isso. Então, vão criar mecanismos de controle. Não vão resolver

o problema, mas criam mecanismos de controle. E mais: criam uma justificativa para

apenas controlar, dizendo que o controle é a solução do problema. Todo poder

exercido precisa de uma justificativa, todo poder se sustenta em uma estória - estória

com “e” e não história com “h”. E alguns poderes se sustentam em história com “h”.

Mas estou falando aqui sobre os poderes não legítimos, minoritários, que dependem

de uma estória.

Voltando à Idade Média, por que os servos aceitavam trabalhar, e o rei, sangue

azul, ficava só dando festas com os nobres? Eles construíram uma estória, e as

pessoas acreditaram nessa estória, com “e”, nessa mentira, nessa ideologia, que

permitiu que ficassem no poder por muito tempo, até que as pessoas perceberam que

aquela estória era uma mentira. Cada tempo tem a sua estória. Hoje temos a nossa

estória.

Outro dia vi uma revista de economia de circulação semanal que mostrava na capa

os três novos bilionários brasileiros. Sensacional. Eram jovens, em torno de 40 anos,

engravatados, e com uma manchete: “O Brasil possui três novos bilionários. Agora

somos 17”. Olha que interessante. É algo que deveriam ter vergonha de colocar nas

bancas, mas as pessoas compram e dizem: “Nossa! O Brasil está entrando para o

Primeiro Mundo. Que sensacional, maravilhoso. Já temos 17 bilionários. Que

maravilha!”.

É uma estória, que, aliás, está em um filme horroroso, não assistam: “Em busca da

felicidade”, com Will Smith. Esse filme fala sobre o sonho americano em que um

sujeito perdeu tudo, a vida só vai degringolando, e de repente ele passa em frente à

Bolsa de Valores e diz que vai ficar rico. O filme termina com ele milionário. Então,

tem uma história. Acontece o contrário. Se você trabalhar muito, vai virar milionário,

mas por acaso as pessoas que mais trabalham, trabalham, trabalham, não viram
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milionário, mas você tem uma estória. Todo poder se justifica com base numa estória.

O Sr. Presidente - O Juscelino é o culpado. Tá vendo, né?

O Sr. José Luiz Quadros de Magalhães - Para com isso, Juscelino! Essa estória vai

justificar o aumento do controle. Então, o que vão fazer naquela época? Aumentar o

direito penal, mais pena. Nunca, em nenhum lugar - está aqui o meu grande amigo

penalista, genial criminólogo -, o direito penal vai resolver um problema de origem

socioeconômica. É óbvio que não vai resolver o problema. Então, vão aumentar o

direito penal.

Aí vem a pergunta, não é sugestão, já que o meu tempo esgotou-se: no século XIX,

por que os pobres é que são presos? Por que os pobres voltam a ser presos a partir

de 1980? Por que, hoje em dia, só os pobres são presos? Essa pergunta pode ser

facilmente respondida. Deixo uma sugestão: vão procurar, por exemplo, qual a

composição do Congresso Nacional quando foi aprovado o Código Penal brasileiro.

Isso nos ajuda a entender essa questão. Por acaso, naquela ocasião, só havia

latifundiário. Pode-se também fazer uma outra pergunta: por que, por exemplo, a

usura, no Brasil, era crime no passado? Por que recentemente a usura deixou de ser

crime? Por que criminalizam, por exemplo, os movimentos sociais como o MST?

Quem diz o que é crime? Quem diz o que é crime na história da humanidade é quem

tem poder, e quem tem poder é a minoria. O que estamos construindo, o que

queremos mudar em nosso país é que todos possamos dizer permanentemente o

que é correto, o que é justo, o que é normal, o que é crime, o que não é crime.

E mais esta pergunta aqui: por que aumentou a população carcerária? Tem de

perguntar isso a quem diz o que é crime. O que começou a ser criminalizado? Por

que algumas coisas foram descriminalizadas? Por que o banqueiro que cobra 10% de

juros por mês não é mais criminalizado e há 30 anos era? Talvez possamos

perguntar também: por que o nosso país teve o maior juro bancário da história do

planeta? O segundo colocado era a Turquia, que estava bem atrás do Brasil.

Vamos fazer essas perguntas, pois elas nos ajudam a sair desse mergulho

ideológico em que ficamos batendo cabeça, batendo cabeça, sem saber para onde ir.

Todo mundo está cheio de boas intenções, mas sem atacar a questão central, que

passa por aí.
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É uma pena que o Prof. Maurício foi embora. Outro dia, ao participarmos de um

debate na UFMG, fiz um apelo e gostaria de reiterá-lo: que ele vá ao Governador e

peça encarecidamente que não privatize o sistema carcerário. Fala-se em PPP, em

privatização, mas isso tudo é jogo de nomes, estratégia etc. A questão central é que,

além de inconstitucional e ilegal, isso é radicalmente imoral. Vamos pensar juntos.

Depois da onda neoliberal, a partir de 1980, a reedição dos séculos 18 e 19, que não

deu certo, começou-se a privatizar as Forças Armadas. Hoje há mais de 40 mil

soldados no Iraque servindo a empresas privadas. Tomem cuidado com o celular que

usam, porque vem “pingando sangue” do coltan, que é extraído no Congo, onde há

muita morte. As empresas transnacionais contratam mercenários a preço de ouro. Os

“caras” ganham uma fortuna. Na África do Sul existem cidades onde a polícia foi

privatizada. E também se privatizou o cárcere. Nos Estados Unidos, a privatização do

cárcere só fez aumentar a população carcerária.

A lógica é muito simples. Está-se criando um sistema econômico que implica

investimentos pesados, e, para parte da economia funcionar, é obvio que precisa de

lucro. Para tanto, é preciso encarcerar. Vamos imaginar que amanhã, de repente, as

pessoas irão parar de cometer crimes em Minas Gerais, não haverá mais

encarceramento. Elas terão prejuízos, que, segundo o edital, serão arcados pelo

Estado de Minas Gerais. É óbvio que, para funcionar, o sistema tem de se incorporar

na lógica. Estamos atraindo cobras pesadas do sistema global, que, para funcionar,

precisa de crime, de encarcerar. Assim como, para o sistema global econômico

funcionar, a indústria farmacêutica precisa vender remédios e as drogas ilegais

também são vendidas.

Se se quer resolver a metade do problema carcerário do Brasil, deve-se acabar

com a hipocrisia, descriminalizar as drogas. Existem outras hipocrisias. O Estado tem

de controlar isso de frente, como controla com resultados positivos em outros lugares.

A descriminalização é um combate fundamental. Um sistema econômico se

abastece de guerra e de indústria farmacêutica. Agora, se abastece do cárcere. São

empresas pesadas que financiam campanhas de candidatos à Presidência da

República e ao governo do Estado, ou seja, entram dentro do nosso sistema,

infiltram-se. Estamos cutucando o tigre com vara curta. É onça, não é? O tigre é da
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Ásia. Se bem que essas empresas não são daqui, e sim dos Estados Unidos. É tigre

mesmo. Então, estamos chamando essas empresas para integrar o nosso sistema.

Para manter o seu lucro e aumentar os seus investimentos, irão querer o

encarceramento de mais pessoas.

Mais que inconstitucional e ilegal é a grave imoralidade de chamarmos o setor

privado e as pessoas começarem a lucrar. Já existe lucro com a doença, com as

drogas legais e ilegais, com a guerra. E agora vão lucrar com o encarceramento dos

pobres, porque quem vai preso no nosso país é o pobre, assim como ocorre nos

Estados Unidos. Obrigado.

O Sr. Presidente - Obrigado, professor. Com a palavra, o Promotor Mário Antônio

Conceição, combativo, que fez um belo trabalho em Contagem, em defesa da

sociedade, em defesa do bem público.

(- Interrupção por falta de energia elétrica.)

Sendo dentro da Assembleia, arriscaria falar quem cortou, Carlinhos, mas não vou

falar porque você é de Contagem e vão dizer que estou fazendo fofoca.

Palavras do Sr. Mário Antônio Conceição

Boa-tarde a todos. Gostaria de agradecer ao nobre Presidente desta Mesa,

Deputado Durval Ângelo, na pessoa de quem cumprimento a todos os integrantes.

O Deputado Durval Ângelo retrata um antigo defensor dos direitos humanos. Tenho

profunda admiração por V. Exa., pelo trabalho que tem feito ao longo desses anos na

condição de Deputado Estadual. Receba a minha admiração pelo seu brilhante

trabalho, juntamente com outros Deputados. Gostaria de cumprimentar também,

neste Plenário, o Deputado Carlin Moura, pessoa por quem nutro admiração desde

que comecei a trabalhar em Contagem, e o nosso nobre colega, Dr. Rodrigo

Filgueiras, coordenador de direitos humanos.

Inicialmente a apresentação que eu gostaria de fazer aos senhores é com o objetivo

de estabelecer alguns pressupostos para nossa reflexão. Minha apresentação será

de uma forma bem cartesiana. Apresentarei alguns pressupostos para que possamos

compreender o tema e, em seguida, adentrarei na abordagem das perspectivas do

que o tema do diálogo propõe. Dividindo essas perspectivas em dois subitens, temos

o seguinte: uma perspectiva que chamo de utópica e uma perspectiva que chamaria
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de realista.

Falarei sobre os pressupostos para que possamos compreender, e já adianto que

não sou estudioso do assunto, trago aqui minha experiência de membro do Ministério

Público oficiante perante o Juizado Especial Criminal de Belo Horizonte, e consigo

compreender essa tensão existente nas palestras de todos que se apresentaram

aqui. Então, o primeiro pressuposto importante é que temos de ter a compreensão de

que vivemos em uma pós-modernidade, ou em uma modernidade tardia, conforme

chamam alguns, marcada por problemas complexos. Em razão disso, uma mudança

de paradigmas é exigida. Esse é um desafio. Como disse com muita propriedade o

Prof. Luiz Quadros, estamos mergulhados nessa ideologia, então esses paradigmas

fazem parte da nossa vida - e até me atrevo a fazer um paralelo com o filme Matrix.

Estamos vivendo num mundo que, na verdade, tem alguma coisa além disso.

Antes de entrar no segundo pressuposto, queria dizer, Prof. Luiz Quadros, que eu já

admirava os seus prognósticos há muitos anos, e, de um ano e meio para cá, devo

confessar publicamente, como aluno, quando perguntei ao senhor se a onda

neoliberal veio para ficar, ou seja, se o Estado minimalista era irreversível, o senhor

disse como se fosse uma voz no deserto: “não, de maneira alguma”. Então ficou

sozinho, sendo caçoado, no bom sentido, um pregador isolado, solitário no deserto.

Vivenciei isso como aluno do senhor no curso de doutorado. Um ano e meio depois, a

crise global econômica explodiu, e eu ansiava encontrá-lo pessoalmente e

cumprimentá-lo, porque sua projeção, sua visão de longo prazo se mostrou mais que

oportuna. Essa crise global mostrou-nos a perversidade e a falência dos ideais

neoliberais. Então vale aqui dizer que as reflexões feitas pelo professor, e sou

testemunha viva disso, devem ser consideradas com bastante credibilidade.

O segundo pressuposto, para que possamos compreender esse problema - e isso é

importante na minha concepção como representante da sociedade, costumo dizer do

povo de Minas Gerais -, é que nenhuma sociedade dispensa a existência de uma

ordem normativa que estabeleça limites e sanções aos indivíduos pela prática de

conduta tidas como lesivas ou ameaçadoras da sociedade. Então, queiramos ou não,

pelo menos num modelo que se vislumbra - aqui me permito retirar os especialistas

em filosofia da política, o anarquismo - nenhuma sociedade dispensa algum tipo de
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ordem normativa que estabeleça esses limites de sanções. Isso é essencial.

Um terceiro pressuposto que devemos ter em mente é que a legitimidade da norma

não mais se obtém pela simples observância do rito procedimental para sua

elaboração como para sua aplicação. Ela deve ser complementada também pela

participação democrática de seus destinatários no processo de sua elaboração, por

meio de um agir como indicativo de que a racionalidade dessa norma seja criada.

Isso para que os próprios destinatários da norma se sintam motivados a obedecer a

ela, a cumpri-la. Então me parece que a questão de todo esse contexto que vivemos

passa mais ou menos por aí. Os palestrantes aqui, na mesa anterior, pontuaram com

muita propriedade essa questão, qual seja o enfraquecimento, a necessidade dessa

legitimidade.

Diante desses três pressupostos, existe uma tensão entre a impunidade, que não

pode existir, e as vítimas. Há um anseio da sociedade por isso. Quando acompanho

as reuniões da Comissão de Direitos Humanos, percebo que o Deputado Durval

Ângelo tem tido o cuidado de mostrar, junto com os outros membros, de desfazer o

equívoco lamentável, nobre Presidente, de que direitos humanos é só para bandido.

Não é verdade isso. O Deputado, com a Comissão, tem demonstrado isso. É direito

também das vítimas. Quando falamos em vítimas, falamos também em policiais que

tombam em serviço público, em pessoas inocentes alvejadas por ações criminosas,

etc. Há, assim, uma tensão entre a necessidade de se combater a impunidade com a

proteção da dignidade da pessoa humana. Nesse ponto, a nobre Presidente Maria

Tereza, que estou conhecendo agora, tem os meus cumprimentos por sua

contundência, por sua coragem. Saiba realmente, Maria Tereza, permita-me chamá-

la assim, que a concepção, os estudos que são amealhados ao longo dos anos,

muitas vezes são importantes, mas não são mais que o coração, a sinceridade, a

percepção do cidadão do conceito de justiça, haja vista que cada um de nós carrega

uma lei interna, sabe o que é certo e o que é errado. Ninguém precisa dizer isso.

Então essa percepção independe do grau do estudo, pois todos nós podemos e

conseguimos ter. É por esse motivo que o processo de criação de norma me parece

passar pela comunicação num diálogo aberto nessa esfera.

Feitos esses pressupostos, podemos agora, de uma maneira bem sintética, avançar
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para essa perspectiva que o programa coloca.

Então consigo vislumbrar o problema em duas perspectivas: uma utópica e uma

realista. Vejamos o que entendo como uma perspectiva utópica. Quando se fala em

modelo alternativo, posso dar um exemplo, uma maneira alternativa, que é o que se

busca, que se pode aplicar. Refiro-me ao incremento da pena de multa. É uma pena

que já existe em nosso Código Penal de muitos anos.

Há possibilidade de utilização desse recurso para sancionar alguns tipos de

infrações penais que sejam adequadas à sua aplicação. Há uma perspectiva utópica.

Explicarei por que a chamo de utópica, no que tange à aplicação da pena de multa.

Considero utópica a própria aplicação dessa pena. A segunda pena, que poderia ser

explorada pelos operadores do direito como um todo, pela sociedade, seria o

incremento da aplicação da pena de prestação pecuniária em favor da vítima. É um

mecanismo recente. A ideia é fazer verter, se possível em favor da vítima, algum tipo

de reparação como penalização.

Por que considero basicamente essas duas penas ou esses mecanismos de

alternativa de privação de liberdade como utópicas? A razão é muito simples. Não

vou me atrever a falar em percentual de infratores, embora tenha vontade de fazer

um estudo de campo. Infelizmente, isso não foi possível, dado o trabalho avassalador

do Juizado Especial Criminal da Capital, que responde por 40% do movimento

criminal da Capital - número que tenho, conforme pesquisa que fiz -, no qual há sete

Juízes e sete Promotores. Os recursos são escassos, comparados com a Justiça

comum. Assim, é possível ter uma ideia do volume de serviço existente. São

infrações de pequeno potencial ofensivo, mas não deixam de ser infrações. De

qualquer forma, conturbam a convivência social.

Cito o caso, ocorrido há alguns dias, de uma moça que saía do serviço quando um

molecote de 22 anos passou as mãos em seus seios e saiu andando. A mulher

entrou em crise de choro. Imagine essa mulher como sua mãe, irmã ou esposa. Isso

pode ser, do ponto de vista legal, uma infração. Todavia, antes é uma afronta, uma

violência, um ultraje, um atrevimento. São vários os exemplos. Trata-se de uma

infração que deve ser reprimida com vigor e com os recursos previstos na lei.

Quem são esses infratores? Por que volto a dizer que a medida de aplicação de
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pena de multa ou prestação pecuniária é utópica? Porque na maioria das vezes -

cerca de 90% - esses infratores são pobres, o que vai ao encontro do que o Prof. Luiz

Quadros falou. Muitos deles, nobre Presidente e senhores presentes, nem possuem

dinheiro para pagar a passagem de ônibus, muito menos terão condições de pagar a

multa. Muitos não possuem conta em banco para, em caso de inadimplência, como

acontece com certa frequência, serem submetidos a processo de execução de

bloqueio de bens. Ainda que tivessem conta em banco, a Fazenda Pública estadual

não executa dívida de menos de R$10.000,00. Ainda que o Ministério Público ajuíze,

toda execução de cobrança de multa se submete a critérios, já pacificados pelos

Tribunais superiores, de que não pode haver penhora de bens inerentes ao uso do

executado, ou seja, não pode ser penhorado um vídeo caso ele só possua um, ou

uma televisão ou qualquer outro instrumento que guarneça a casa, e por aí segue.

Isso pode ser, do ponto de vista teórico, muito bonito, mas é uma perspectiva

utópica imaginar que a alternativa à privação de liberdade possa ser a pena de multa.

Talvez funcione no caso de milionários, de figurões, de donos de bancos ou de

crimes do colarinho branco. Todavia, estamos aqui falando de outra realidade. Talvez

a multa possa ser usada com corruptos.

Outra perspectiva utópica: seria possível, pelo menos teoricamente, o uso de mão

de obra de presos em obras públicas e manutenção de estradas, sem embargo de

questões que poderiam ser citadas, desde que o preso fosse remunerado pelo seu

trabalho etc. Entretanto, não se sabe por que não há iniciativa vigorosa, política, para

que essa mão de obra possa ser usada, mesmo quando percebemos no anel

rodoviário, nas rodovias, muito mato. Os presos poderiam ser contratados. Eles

poderiam ser ressocializados para cortar grama.

Alguém já se perguntou por que não se coloca, nas licitações públicas, a exigência

de mão de obra de 10% ou 15% de presos. Que hipocrisia é essa? O poder público

fala que tem de fazer a ressocialização, mas não o faz. Isso não é invenção minha; a

própria Lei de Execução Penal prevê a utilização de mão de obra de apenados. Mas

os defensores de plantão da dignidade da pessoa humana - ela é mesmo o valor que

deve ser preservado, mas não a ponto de ser extremado - negam a própria vigência,

ou seja, a possibilidade de o preso ser ressocializado. Parece-me que é uma
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perspectiva utópica.

Quanto à perspectiva realista do modelo de alternativa à privação de liberdade,

temos algumas boas novidades e experiências próprias. Pela perspectiva realista,

temos a efetiva aplicação e execução de penas restritivas de direito. Merecem

destaque, dentre todas as que estão previstas, duas utilizadas por mim no Juizado

Especial Criminal. Tenho encontrado apoio dos Magistrados, que têm homologado as

propostas que tenho feito.

O primeiro destaque é a aplicação de pena de prestação de serviço à comunidade,

que já é uma realidade, há muitos anos, no Juizado e que os operadores podem

utilizar, independentemente de ser ou não o Juizado Especial Criminal. A prestação

de serviço à comunidade é um mecanismo, contudo - e aqui vale uma denúncia -, ela

carece de um aparato administrativo suficiente para executar e fiscalizar a pena

aplicada.

O Secretário Maurício Campos - a quem também admiro - esteve aqui, e devo

confessar a ele, em tom de desabafo e até de denúncia, que havia importante

previsão nas várias propostas de transações penais, que é um mecanismo, um

instituto despenalizador, com o qual a pessoa que tem bons antecedentes, que nunca

se envolveu com o crime, poderá fazer uma transação. O povo de Minas Gerais, por

meio do Ministério Público, pode transacionar com o infrator. Por exemplo, a pessoa

que foi pega dirigindo um veículo sem habilitação, gerando perigo de dano, poderá

fazer um acordo com o Ministério e, desse modo, ao invés de ser processada, poderá

prestar serviço à comunidade.

No Juizado, de maneira pedagógica, temos ou tínhamos um programa chamado

“Roda Viva”, gerenciado pela Seap, pelo Poder Executivo, por meio de convênio com

o Poder Judiciário, em que essas pessoas são encaminhadas a palestras. O que tem

acontecido? Várias vezes fui lá, e não há vagas; as vagas são insuficientes. Então,

percebemos que as coisas não funcionam de maneira tão azeitada assim. Posso falar

porque trabalho lá dentro. Deixo aqui essa reflexão em tom de cobrança ao nobre

Secretário para que se reforce a questão do caráter pedagógico do programa. Sem o

encaminhamento dessas pessoas a esses programas, a pena de prestação de

serviço à comunidade - no caso específico das infrações de trânsito - torna-se inócua.
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Ela é substituída, vale dizer, por outro tipo de prestação de serviço à comunidade,

como um trabalho em uma creche ou escola. Há o mecanismo, sim, mas ele poderia

se dar de maneira mais equacionada e efetiva.

A outra perspectiva realista - coloquei-a em prática no Juizado com o apoio dos

Juízes - é uma pena interessante, que é a limitação do final de semana. A rigor, ela

deveria ser cumprida em estabelecimentos próprios da Capital, mas há uma certa

dificuldade de se viabilizar isso. É um instituto que poderia e deveria ser prestigiado,

incentivado, ter recursos canalizados. As pessoas receberiam a sua necessária

punição. Volto a insistir: é importante haver algum tipo de punição, sob pena de o

poder público ficar desmoralizado e as pessoas se sentirem à vontade para fazer o

que quiserem, ou seja, para não respeitaram o Estado, seja ele o Poder Judiciário,

quando profere sentenças, seja o próprio Ministério Público, quando transaciona com

os infratores e obtém a homologação. Essa limitação de final de semana, em que a

pessoa dorme no estabelecimento, é uma forma que deveria ser prestigiada. No

juizado temos feito, em caráter experimental, a condução da pessoa para a sua

própria residência, embora haja uma restrição que, para alguns, pode até parecer que

não seja nada. O fato de a pessoa perder a liberdade de sair da sua casa para ir a

algum lugar à noite é uma forma de restrição de liberdade, proporcional ao crime que

o condenado cometeu. Essa é uma perspectiva realista e possível de ser realizada.

Há pouco discuti com o Promotor, com o nosso coordenador, Dr. Rodrigo Filgueiras,

sobre uma questão que gostaria de trazer aos senhores. Trata-se de uma reflexão

dele mesmo, dada a habitual inteligência que tem, dizendo que nós, do Ministério

Público, e também os legisladores poderíamos avançar nessa questão. Parece-me

que esse é um caminho em direção à chamada justiça restaurativa, para terminar

com a obrigatoriedade da ação penal, tornando possível a aplicação da justiça

restaurativa.

Para os que não são do mundo do direito, vou explicar e peço licença aos meus

ilustres colegas para falar de maneira bem simples e simplória. Existem alguns crimes

em que o Ministério Público, o Promotor e a Promotora, quando houver indício de

autoria e materialidade, não podem dispor da ação penal, ou seja, não podem dizer

que não irão processar porque não querem. Essa é a chamada obrigatoriedade da
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ação penal. É verdade que o legislador, em alguns crimes, atribui à própria vítima,

como é o caso dos crimes de calúnia e injúria, a promoção da ação penal. Nesse

caso, ela tem de contratar um advogado e ajuizar uma queixa. Ela é a titular da ação

penal. Em outros crimes, como o de lesão corporal simples, é a vítima que autoriza o

Estado a processar o seu agressor, por exemplo, por um murro na cara. Então, se a

pessoa não quiser, o Promotor não pode processar a pessoa. Existem outros crimes

que, mesmo que a pessoa perdoe ou não queira processar, isso é irrelevante, isto é,

o interesse é da sociedade. Exemplo: o crime de homicídio, o roubo a banco, o furto.

Nesses casos, há um interesse que transcende o interesse individual da vítima.

Dessa forma, para que possamos chegar à justiça restaurativa - meus ilustres

colegas que me antecederam no ciclo anterior, de certa forma, propuseram isso, na

nossa discussão com o Dr. Rodrigo Filgueiras -, isso poderia ser feito dentro de uma

perspectiva realista, por meio de uma alteração da legislação, da forma como

acontece nos Estados Unidos. Hoje, no modelo adotado no Brasil, existe o “plea

bargain”, que é um sistema em que há uma discricionaridade regrada, em que o

Ministério Público não dispõe completamente, ou seja, há um controle do Poder

Judiciário na questão do oferecimento ou não da transação e da ação penal. Assim,

se o Ministério Público requerer, por algum motivo, o arquivamento de um inquérito

ou de alguma peça de informação, o Poder Judiciário tem o mecanismo de controle

de remeter ao Chefe do Ministério Público. A justiça restaurativa seria o fim da ação

penal obrigatória, que é o mecanismo para viabilizar a justiça restaurativa, o que

criaria um ambiente adequado. Por questão de honestidade intelectual, devo dizer a

todos que não tenho posição formada para dizer se considero ou não a justiça

restaurativa uma boa saída, no sentido de atribuir às partes, ao ofendido e ao

ofensor, que elas componham da forma que for, e o Ministério Público tenha essa

autonomia para fazer. São essas as notícias que gostaria de trazer aos senhores, de

maneira bem sintética e sem pretensão de esgotar o assunto.

O sociólogo Luman realmente é de uma habilidade intensa e muito apropriada ao

dizer que o direito nunca foi capaz de, sozinho - e ele nunca teve essa pretensão -,

tentar resolver esses problemas que transcedem a esfera do direito e que toca a área

da sociologia, da antropologia e da política. São esferas de contato que se interligam
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em algum momento. De qualquer forma, há essa visão multidisciplinar, que me

parece essencial e importante. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Obrigado, Mário. Lembro que temos também boas notícias:

ocorrerá uma audiência pública no Conselho Regional de Psicologia, localizado à Rua

Timbiras, 1532, 6º andar, no dia 19 de outubro, às 19 horas, para discutirmos a Apac

Feminina de Belo Horizonte. Estão todos convidados.

Palavras do Sr. Guilherme Tinti de Paiva

Boa-tarde a todos. Cumprimento o Exmo. Sr. Deputado Durval Ângelo, por cujo

intermédio cumprimento os demais membros da Mesa. Em primeiro lugar, agradeço a

oportunidade de a Defensoria Pública participar da discussão, com direito a voz, a

oportunidade de manifestação. Agradeço também o apoio incondicional do Deputado

Durval Ângelo à causa da Defensoria Pública, que nada mais é do que a causa da

sociedade. A Defensoria só existe porque o Brasil é um país de desigualdades. Nada

melhor do que fortalecê-la para construirmos uma democracia. Como um dos colegas

disse, é preciso mudança de paradigmas para se enfrentar o problema da

criminalidade. Acredito que a prisão, na maioria dos casos, não é a melhor solução e

nem pode ser a única. Ontem o Prof. Juarez citou uma frase de um autor, e o faço

mais uma vez: “Não temos que fazer do direito penal algo melhor, mas sim fazer algo

melhor do que direito penal”.

A questão da abordagem de alternativas à prisão se inicia dentro das

universidades, que devem preocupar-se em não formar apenas técnicos, mas

cidadãos que conheçam a realidade do País quando operarem o direito, seja julgando

uma causa, seja propondo uma denúncia, seja manifestando a defesa técnica no

processo, por meio da advocacia ou da Defensoria Pública. Admiro a força, a briga da

representante aqui presente, por enfrentar nos domingos aquelas questões de revista

íntima. Acho que ela possui de sobra o conhecimento que todos deveriam ter: o

conhecimento da realidade. Não adianta sermos técnicos se não conhecermos a

realidade em que vivemos e na qual trabalharemos. Penso que o caminho seria

trabalhar com a causa do problema da criminalidade, e não simplesmente na

repressão à criminalidade. Gostaria de trazer aqui duas questões a serem debatidas:

a violência no âmbito familiar e a substituição de pena nos delitos de tráfico ilícito de
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entorpecentes. As ideias da justiça restaurativa se aplicam como uma luva na

questão da violência doméstica. Trouxe um caso retirado de um texto e clarearemos

com os fatos para depois chegarmos à aplicação do direito em si. (- Lê:)

“Seu João diz que aceita a proposta de composição civil sugerida por representante

do Estado que conhecera há exatos três minutos, a fim de não correr o risco de ser

processado por violação do disposto no art. 129, ‘caput’, do Código Penal. Para isso

terá de pagar um valor destinado ao conserto da prótese de sua companheira três

parcelas de R$30,00, que deverá depositar no banco oficial. D. Maria, que, três

meses antes, em um agitado plantão policial, solicitou providências contra o

companheiro que a agredira - providências essas que se resumiram à lavratura de

termo circunstanciado -, sai do Fórum sem entender muito bem o que se passou. De

tudo o que foi dito naquela audiência, entendeu que deveria retornar dali a 15 dias

para levantar, no banco oficial, a primeira parcela de R$30,00.

Quatro meses depois, voltaria à presença dos representantes do Estado para

confirmar que não recebeu as duas últimas parcelas. Acrescentou, porém, que não

pretendia tomar nenhuma providência legal, já que o companheiro, com problemas

crônicos de alcoolismo, ainda morava com ela e, no fim das contas, aquele valor seria

destinado à aquisição das provisões básicas do lar. Apesar de saber que o problema

não tinha sido tratado nem resolvido e que provavelmente voltaria a ter problemas,

diz que seu João melhorou o comportamento depois da audiência e saiu do Fórum

orientada a retornar à delegacia de polícia caso tivesse novos problemas.”

Essa é a realidade fática no ambiente em que ocorre a violência doméstica. Muitas

vezes o problema é relacionado ao alcoolismo, à falta de estrutura familiar e de apoio

do Estado. Aí, a questão que se coloca é se os meios tradicionais de solução de

conflitos envolvendo violência doméstica são adequados e suficientes. Ou seja, é

razoável aplicar o direito penal, impondo ao agressor a sua imediata prisão e,

posteriormente, sua submissão ao processo, sem ouvir da vítima e do agressor quais

são as causas que originaram aquela agressão e que soluções poderiam ser

adotadas para resolver aquele conflito e para que novos conflitos não viessem a

ocorrer? Em delitos envolvendo violência doméstica, mais importante que uma

punição é a adoção de medidas que impeçam a consequente agravação do conflito,
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que, muitas vezes, é decorrente do alcoolismo, do vício em drogas e, principalmente,

da falta de estrutura familiar e social. Deve-se tratar a causa do problema em vez de

simplesmente apresentar o direito penal como única solução.

Vejam que o caso do Sr. João, que retratei, é anterior à Lei Maria da Penha, época

em que se assinava o compromisso de comparecimento ao Juizado Especial, sem a

imposição de prisão. Hoje, ainda que se trate de uma ameaça ou de uma lesão leve,

dependendo do entendimento da autoridade policial - se a ação é pública,

condicionada à representação ou incondicionada -, a prisão é imposta e a pessoa é

recolhida. Isso acontece às vezes em função de uma ameaça - uma pessoa

alcoolizada profere a ameaça “vou te matar”, em um ambiente de tumulto, e é levada

ao cárcere. A questão é se esse meio é adequado para solucionar aquele problema

ou se haveria outras formas de tratar o conflito e apresentar uma resposta mais

efetiva?

A proposição que apresentamos hoje é a criação de centros de mediações,

integrados com equipes multidisciplinares, com a participação da comunidade onde

vive o agressor - pois é a comunidade que sabe do ambiente e que tem proximidade

de diálogo com o agressor e com a vítima - e a presença das instituições integrantes

do sistemas de justiça, principalmente da Defensoria Pública. Não digo isso

simplesmente por ser Defensor Público e almejar o fortalecimento da Defensoria

Pública. Insisto na presença da Defensoria Pública nesses centros de mediação

justamente porque, por ser destinada ao cidadão carente, que é o que mais se

envolve em delitos, tem uma proximidade muito maior com a vítima e com o agressor

e, portanto, pode fazer um trabalho muito mais efetivo.

Então, poderiam criar-se os centros de mediação de conflitos que receberiam a

vítima e o agressor. Seria ouvido de ambas as partes o motivo pelo qual o problema

surgiu, por que aquela agressão ocorreu, quais seriam as soluções para que aquela

agressão não se transformasse em algo mais grave no futuro. Muitas vezes, prende-

se a pessoa, e ela sai do ambiente prisional revoltada com a vítima e retorna para o

mesmo lar. Aplicar medida de afastamento do lar sem fiscalização alguma? A lei

simplesmente acredita que aquela solução será a melhor possível, e não se combate

a causa do problema.
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Em muitos processos, a audiência prevista no art. 16, que poderia e deveria ser

feita, não é realizada. É oferecida a denúncia, o processo é instruído e sentenciado.

Muitas vezes, recebo o processo em que trabalho, ao final do julgamento de um

recurso, e não vejo audiência. Aí interpelamos que deveria ter sido feita a audiência,

a vítima se manifestou, quando ouvida em Juízo, dizendo que não queria o

prosseguimento da ação, porque continua casada com o réu, e, na maioria dos

casos, isso não é levado em consideração. Então, o centro de mediação, com o apoio

da comunidade e uma equipe multidisciplinar que trabalharia os problemas que o

agressor possui, teria uma capacidade muito grande de resolver o conflito. Essa seria

a primeira abordagem da questão referente à Lei Maria da Penha.

Outra questão que está sendo discutida hoje no Supremo Tribunal Federal e no

Superior Tribunal de Justiça é referente a dois “habeas corpus” que foram submetidos

ao órgão especial, para se apreciar a inconstitucionalidade do art. 44 da Lei de

Tóxicos, que veda a substituição da pena. É o nosso próximo objeto. É possível

construir meios alternativos à prisão que sejam adequados e necessários para a

resposta do Estado. Alguns palestrantes defenderam aqui a descriminalização do

tráfico de drogas. Sem entrar nessa discussão, gostaria de trabalhar com um

problema que está posto hoje pelo ordenamento jurídico. Segundo a legislação

infraconstitucional, a solução única é exclusivamente a pena privativa de liberdade.

Ou seja, em todos os processos que analisarem, de tráfico de drogas e do crime que

acho o mais absurdo de todos, de informante, art. 37 da Lei de Tóxicos, poderão ver

que se trata de pessoas extremamente viciadas em drogas, que ficam o dia inteiro em

ponto de vendas de drogas, vigiando a chegada da Polícia. Para quê? Para usar

droga, porque não têm dinheiro para comprá-la. Qual é a resposta que o Estado dá?

Prisão para eles. Não cabe substituição de pena, porque a lei veda.

A questão é se essa solução é adequada, necessária, ou se existiriam outras

formas de enfrentar esse problema. O entendimento que tenho e que muitos colegas

na Defensoria Pública vêm sustentando - estamos tentando levar as questões aos

Tribunais Superiores - é o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 44 da Lei

de Tóxicos, por violar os princípios da individualização das penas, da

proporcionalidade e do acesso à justiça. Por que ele viola o princípio do acesso à
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justiça? Porque impede a defesa de demonstrar, no caso concreto, que a substituição

da pena é a medida mais adequada e necessária, não sendo necessária a aplicação

da pena privativa de liberdade. Ao se restringir e adotar na lei a predição absoluta e

abstrata de que a única medida necessária e suficiente seria a pena privativa de

liberdade, está-se violando o acesso à justiça.

Não se está permitindo discutir em juízo qual pena é adequada e necessária para o

réu submetido ao processo. Além do acesso à Justiça, verifica-se claramente a

ofensa ao princípio da individualização das penas. Se o Juiz não for muito garantista

e corajoso para enfrentar um entendimento predominante no Tribunal a que ele está

vinculado, não aplica a substituição da pena. Poucos Juízes vêm aplicando. No

Tribunal de Justiça de Minas Gerais poucas Câmaras vêm substituindo as penas

privativas de liberdade por restritiva de direito, simplesmente fundamentando que: o

art. 44 da Lei de Tóxicos veda. Então, o princípio da proporcionalidade, decorrente do

Estado Democrático de Direito, decorrente do devido processo legal substancial, é o

indicador para o Juiz, no caso concreto, analisar se será possível ou não a

substituição da pena.

O princípio da proporcionalidade atua em três dimensões. Em duas delas - a

adequação e a necessidade -, verificamos o seguinte: a pena privativa de liberdade

seria adequada para ressocializar o infrator? Entendo que a única finalidade

constitucional para a pena é a ressocialização do apenado. Se entender que pena é

retribuição pelo mal e principalmente a prevenção geral - vamos punir para que outras

pessoas não façam a mesma coisa -, pergunto aos senhores quantas pessoas foram

condenadas hoje. Os senhores sabem? Não. Então, a prevenção geral é falha,

porque ninguém sabe quantas penas foram aplicadas hoje. A única finalidade

constitucional para a pena é a ressocialização do preso, o tratamento do preso. Não

adianta punir o preso, porque ele vai voltar. Dependendo do local onde ele ficar

detido, seus familiares serão afrontados em sua dignidade, e o Estado vem com a

resposta: a medida é necessária porque muitas drogas entram. Mas o que a família

tem a ver com isso? Não existem outros meios de se fazerem essas revistas?

Existem. Em vez de investirmos em outras questões que nem entram na polêmica,

poderíamos investir com o objetivo de não permitir que a pena passe da pessoa do
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condenado. Essa pessoa fica segregada e sai para a sociedade revoltada. O Estado

impõe à sociedade o respeito às normas, mas as normas destinadas a eles não são

cumpridas. Então, é uma faca que tem que cortar dos dois lados. Se a ele é imposta

uma punição, ao mesmo tempo tem que garantir os direitos da lei.

Essa questão é importantíssima. O princípio da proporcionalidade é um instrumento

adequado, devidamente fundamentado e não arbitrário. A hermenêutica

constitucional vem demonstrando que possui aplicação para o Juiz fundamentar,

argumentar, motivar a sua decisão, e o princípio da proporcionalidade vai permitir ao

Juiz verificar a necessidade e a adequação da pena. Se ele entender que não seria

necessária a pena privativa de liberdade, aplicaria a substituição da pena. Reconhece

a inconstitucionalidade do art. 44 da Lei de Tóxicos e aplica a ele a pena restritiva de

direito.

Só para trazer alguns dados, a realidade comprova que as pessoas envolvidas com

o tráfico de drogas têm entre 15 e 24 anos. A realidade do sistema prisional revela

que a maioria não possui educação completa. O tráfico de drogas surge e cresce

diante da ausência de oportunidades para esses jovens. Não seria adequado

trabalhar com a causa do problema, já que a pena privativa de liberdade, na

atualidade, não vem apresentando resultados satisfatórios para esse problema

específico?

Antes de se aplicar uma pena privativa de liberdade ao cidadão primário, sem

antecedentes criminais, que não está envolvido com organizações criminosas, a

Defensoria Pública sugere a adoção de penas alternativas. Especificamente na Lei de

Tóxicos, em determinados casos a pena não ultrapassa dois anos de reclusão. Se o

Juiz aplicar a pena-base no mínimo legal e o art. 33, § 4º, quando o réu for primário,

não possuir antecedentes criminais, não integrar organizações criminosas e não

participar de atividades criminosas, ela pode ser reduzida em até dois terços. Isso

implica uma pena concreta de um ano e oito meses, inferior, portanto, à do furto

qualificado. Então, é clara a desproporção.

As penas alternativas surgiram com a finalidade de evitar o pequeno

encarceramento, que não traz resultados positivos. E mais, não é necessário, pois

logo, logo o cidadão estará de volta à comunidade. Então, para que aplicar a pena
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privativa de liberdade a um réu condenado a uma pena de um ano e oito meses de

reclusão?

Assim, a mensagem que a Defensoria Pública gostaria de passar aos presentes e a

outras instituições está relacionada à necessidade de se construírem novos modelos

de justiça. Pode-se falar em justiça restaurativa, redistributiva, mas penso que justiça

é uma só. No ordenamento jurídico, a justiça está prevista na Constituição, bem como

o seu regramento. O que alterará isso é a prática e o conhecimento com os quais as

pessoas saem da faculdade, o conhecimento prático que as pessoas que vivenciam

os problemas na comunidade trazem para o direito, para os operadores do direito

resolverem. Então, acho que se trata muito mais de uma mudança cultural do que de

justiça.

A Lei Maria da Penha tem os dispositivos legais que permitem a criação dos centros

de mediação de conflitos. Se não me engano, o art. 29 diz que o Estado deve criar e

fomentar as equipes multidisciplinares para enfrentar os problemas. O art. 16 deixa

claro que a ação penal é pública, condicionada à representação. Há um outro

dispositivo legal, dirigido à autoridade policial, que diz que ela deverá tomar a

representação da vítima. Então, trata-se de questão de prática, de vontade de se

estabelecerem mecanismos alternativos à prisão. A Lei Maria da Penha, repito, é um

caso clássico em que poderíamos aplicar as práticas alternativas à prisão e medidas

restaurativas. Vamos nos preocupar com a vítima, com os problemas familiares que

as pessoas vivem em vez de, simplesmente, apresentar o direito penal como a única

solução.

Em relação ao tráfico de drogas, a maioria das pessoas condenadas são primárias,

enquadram-se no conceito definido pelo art. 33, § 4º, ou seja, um grande número de

pessoas poderia estar cumprindo pena de prestação de serviço à comunidade, como

o representante do Ministério Público aqui disse; poderia estar trabalhando na

construção de escolas, de estradas. Então, basta vontade política.

Como Defensor Público, brigarei sempre para que o Estado cumpra a Constituição,

para que criemos medidas alternativas ao invés de, simplesmente, prender, prender e

prender.

A Conferência Nacional de Segurança Pública, que terminou há pouco tempo,
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chegou à conclusão de que devemos combater a violência com a prevenção. Então,

adotando essas medidas do centro de mediação de conflitos em relação à Lei Maria

da Penha, alterando-se a prática em relação aos delitos do tráfico de drogas e

concentrando-se essas duas hipóteses, poderemos construir muitas coisas.

O Estado de Minas Gerais poderia ser pioneiro e estabelecer que o Juiz ficaria

especificamente voltado para o cumprimento da pena alternativa, retirando do Juiz da

execução, que lida com o problema da pena privativa de liberdade, que cuida dos

processos de execução em que as pessoas estão presas, aquela função. Colocariam

um outro magistrado para trabalhar somente com a pena restritiva de direito, para se

envolver com o problema; para os representantes do Ministério Público que nela

tiverem participação se envolverem também com o problema; para a sociedade que

vai acolher as pessoas condenadas a esse tipo de medida se envolver, da mesma

forma, com o problema. Enfim, para que o Executivo estabeleça oportunidade para

essas pessoas cumprirem essas medidas.

Agradeço a oportunidade. Peço desculpas pelo avanço do tempo. A Defensoria

Pública agradece a oportunidade. Muito obrigado.

- No decorrer do pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

O Sr. Presidente - Obrigado, Sr. Guilherme, companheiro Defensor Público. Eu ia

dizer algumas palavras a respeito da atuação do Desembargador, mas, depois da

intervenção da Tereza, com o Dia da Volta, não comentarei mais nada. A Maria

Tereza já falou tudo. Hoje, no Dia da Volta, com a palavra, o Desembargador Herbert

Carneiro, companheiro de estrada, de caminhada, de luta.

Palavras do Desembargador Herbert Carneiro

Boa tarde a todos e a todas. Resolvi falar de pé, primeiramente para que eu mesmo

não durma e, segundo, para não contribuir para o sono de cada um dos senhores. De

vez em quando, levantarei a voz, naturalmente para despertá-los um pouco. Prometo

ser o mais breve possível. Desde que cheguei aqui, há quase 4 horas, com muita

satisfação, ouvi elogios e referências a algumas práticas que o Tribunal de Justiça de

Minas Gerais vem implementando no Estado.

Realçarei algumas dessas boas práticas, mas naturalmente não poderia deixar de

fazer uma consideração inicial. É a de que - eu a faço, naturalmente, me enfileirando
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com todos que me precederam aqui - o direito penal precisa ser repensado.

Precisamos caminhar para mudanças - como foi muito bem realçado aqui -, para

mudança de paradigmas, para uma nova cultura. Isso foi lugar-comum aqui. Desde

ontem, na fala do Prof. Cirino e nas de todos que tive aqui o privilégio de ouvir, isso é

um lugar-comum. O direito penal, definitivamente, no Brasil, está indevidamente

substituindo as políticas públicas, fazendo aquilo que não é o seu papel de “ultima

ratio”. Ele tem sido, sim, a “prima” ou “tota ratio” do Brasil, substituindo as políticas

públicas.

Não tivesse ficado nada deste vertiginoso ciclo de debates, que se iniciou nesta

Casa ontem, o qual tenho como um coroamento de todo um trabalho eficiente,

desenvolvido pela Comissão Especial da Execução das Penas da Casa - este ciclo

de debates coroa todo um trabalho do qual tive o privilégio e a honra de participar -,

diria que, para mim, já ficou aquilo que é lugar-comum, o que todos nós sabemos.

Nunca é demais cobrar de cada um de nós reflexão: precisamos repensar, há uma

convicção, uma certeza de que o direito penal brasileiro precisa ser repensado,

diminuído na sua fúria punitiva.

Eu acresço a essa gratificação que tive, por essa constatação do fracasso do direito

penal, a legitimidade da fala da Maria Tereza aqui, hoje.

A Maria Tereza, cidadã politizada, mais do que todos nós, com certeza, demonstrou

isso muito bem. E mostrou o privilégio que tive de conviver com ela durante o tempo

em que estive na Vara de Execução. Ela tem uma consciência da cidadania e da

civilidade como ninguém. Eu diria que ela, aqui, hoje, fez valer o seu direito de

cidadã, de compor a Mesa dos trabalhos, dirigir-se à autoridade pública de igual para

igual e dizer que o sistema de vistoria, de revista praticado no sistema penitenciário

brasileiro tem de ser repensado, extirpado. É preciso encontrar práticas dignas e

humanizadas e permitir que os visitantes adentrem o sistema penitenciário sem que

seja vilipendiada e ultrajada a dignidade e a humanidade de cada um deles.

Maria Tereza, com certeza, a sua fala nesta tarde, dirigida às autoridades - posso

lhe garantir, diante da sua legitimidade e da legitimidade que a sociedade lhe confere,

tenho esta convicção -, surtirá muito mais efeito do que qualquer ação civil pública ou

mandado de segurança que pudesse cobrar do sistema de justiça uma reflexão ou
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até mesmo uma mudança de postura das nossas autoridades. Eu saio daqui com

duas convicções: primeiro, o direito penal - para mim, esta é uma realidade antiga -,

tanto quanto o direito da execução da pena propriamente dita, da forma como é

praticada no sistema prisional brasileiro, sabidamente falido, não cumpre o seu papel.

Segundo, saio daqui também com o conforto e a alegria de ter visto a Maria Tereza,

da forma mais legítima e democrática possível, colocar uma situação que precisa,

sim, ser mudada e repensada no sistema penitenciário mineiro, especificamente.

Ontem, ouvi o Prof. Cirino e, hoje, alguns palestrantes que foram do direito penal

mínimo ao abolicionismo do direito penal. Nós estamos em um país plural,

democrata, que prima pelo exercício da cidadania - pelo menos assim está na

Constituição Federal. Temos de permitir naturalmente aos cidadãos, às autoridades

constituídas - e aqui eu faço a reflexão especificamente com relação ao Poder

Judiciário brasileiro - a convivência com divergências de ideias e que formulemos, no

debate livre da divergência das ideias, a nossa jurisprudência. O Prof. Cirino,

autoridade reconhecida no País inteiro pelo seu propósito garantista, pelo seu amor,

dedicação e idealismo constitucional, disse aqui muito bem - e eu ouvi - que é preciso

que os Juízes brasileiros tenham mais coragem e atuem mais à luz da Constituição

Federal na interpretação, especificamente, da lei penal. Eu posso dizer que isso é a

mais pura verdade. Eu darei dois exemplos. O regime integralmente fechado, previsto

na Lei Federal nº 8.072, vigorou no Brasil por 16 anos. E, por certo, na consciência

dos Juízes brasileiros. Muitos deles já o sabiam inconstitucional, mas foi preciso que

o STF, depois de uma demora de 16 anos, dissesse que o regime integralmente

fechado era inconstitucional para que os Juízes brasileiros deixassem de praticá-lo.

Eu, graças a Deus, faço parte de uma leva de Juízes que, antes do amor à lei, tem

o amor à Constituição brasileira. Desde longa data, nunca apliquei regime

integralmente fechado e sempre exerci aquilo que a própria Constituição brasileira me

possibilita: o controle difuso da constitucionalidade no caso concreto.

Não esperei que o Supremo demorasse 16 anos para me dizer que o regime

integralmente fechado era inconstitucional. Da mesma forma, agora, em relação ao

integralmente fechado, foi preciso que o Supremo declarasse e, logo em seguida, o

Executivo cuidasse de fazer uma lei, a Lei Federal nº 11.464, criando novos
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parâmetros fracionais para possibilitar a progressão do regime nos chamados crimes

hediondos ou assemelhados a tal. Não vou entrar na inconstitucionalidade da lei

como um todo: me resumirei ao regime integralmente fechado para dizer aquilo que

pretendo.

Logo em seguida, após o reconhecimento da inconstitucionalidade pelo STF, o

nosso Congresso Nacional legislou com fúria e com pressa para trazer a Lei Federal

nº 11.464, para dizer que, se agora é possível fazer progredirem de regime aqueles

que praticaram crimes hediondos ou assemelhados a hediondos, não se pode igualá-

los aos que cometeram crimes comuns, possibilitando a eles a progressão de regime

pela fração de 1/6 da pena cumprida. Era preciso criar parâmetros diferenciados, e,

imediatamente, o legislador cuidou de criar 2/5 e 3/5. E, hoje, o Juiz brasileiro

trabalha com isso, ou seja, a jurisprudência se faz em cima disso. Eu continuo a

entender que, na maioria dos casos, ainda prevalece 1/6 da pena para a progressão

de regime.

Outra realidade brasileira é o famigerado regime disciplinar diferenciado, que veio

com a Lei Federal nº 10.792, de 2003, a mesma lei que trouxe o enaltecimento do

interrogatório, como meio de autodefesa e de prova no processo penal, obrigando o

Juiz, na prática do interrogatório, que é o ato mais importante do processo penal, a

respeitar a individualidade do cidadão e o seu perfil psicossocial, fazendo um juízo

não só dos fatos que importam no processo, mas levando em conta também o

conhecimento da formação e da vida do interrogado. Essa mesma lei que trouxe esse

aspecto constitucional do interrogatório, trouxe o famigerado regime disciplinar

diferenciado, aplicado indistintamente a presos condenados com sentença transitada

em julgado e a presos provisórios. Não vi ação nenhuma do Ministério Público nem

da Ordem dos Advogados do Brasil ou de algum dos legitimados constitucionalmente

para arguir a inconstitucionalidade do RDD. Foi preciso que a sociedade brasileira

fizesse um movimento de cobrança à Ordem dos Advogados para a propositura de

uma ação de inconstitucionalidade do regime disciplinar diferenciado.

É preciso tirar do mundo jurídico essa excrescência. A dignidade humana e a

individualidade da pena não convivem com esse tipo de atrocidade. Aliás,

Fernandinho Beira-Mar já o experimentou por mais de uma vez. Será que é isso que
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a sociedade brasileira quer para o Fernandinho Beira-Mar? Será que a sociedade

brasileira se esquece que o Fernandinho Beira-Mar, com 30 anos de pena - a

sentença prevê isso -, terá direito a voltar ao seio da sociedade? E o que espera a

sociedade é que, com esse sentimento de vingança, Fernandinho Beira-Mar venha

aqui fora para nos agradecer?

Acredito que não. Espero que o STF não demore outros 16 anos para reconhecer a

inconstitucionalidade do regime disciplinar diferenciado - RDD. Em Minas Gerais, nós,

Juízes mineiros, reunidos no Tribunal de Justiça, Juízes da execução, firmamos o

entendimento de que aqui não houvesse o RDD, embora algumas penitenciárias -

digo porque fui procurado com esse fim, pela de Francisco Sá, por exemplo - já

estivessem mais ou menos aparelhadas para receber presos desse regime. Mas nos

posicionamos corajosamente contra o RDD.

O Sr. Presidente - Lá não há nem Defensor Público.

O Desembargador Herbert Carneiro - Por aí o senhor vê o grau de abuso. Até

fazendo um contraponto ao que foi dito pelo Prof. Cirino ontem, tenho notícia de que,

Brasil afora, Juízes corajosos não fazem o controle difuso de constitucionalidade.

Eles aplicam o RDD. Mas São Paulo, Estado que tem o maior contingente prisional

do País - são 170 mil presos -, que tem uma fúria muito grande na execução da pena,

até porque lá estão cada vez mais fortes as organizações criminosas, aplica o RDD

indistintamente para presos condenados e provisórios. Espero que o STF tome a

postura de dizer: “Isso é uma excrescência política, isso viola o princípio da

individualidade da pena, viola a dignidade da pessoa humana, isso é pena cruel,

vedada pela Constituição Federal, que deve ser extirpada do mundo jurídico”.

Quero dizer que nem todos os Juízes são iguais. Mas, se nem todos os Juizes não

são iguais e a lei possibilita interpretação diferenciada, naturalmente com bons

fundamentos e com boas justificativas pelo menos, sobrevivem assim, algumas delas

até resistem a recursos. Se essa é a prática, a minha experiência tem dito: o Juiz só

aplica, só interpreta a lei que tem. Então, vamos naturalmente trabalhar

especialmente para a descriminalização de algumas condutas. Sou francamente

favorável à descriminalização - e falo abertamente - do porte de droga para uso

próprio. Acho que o legislador perdeu uma oportunidade muito grande. Quando
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poderia descriminalizar essa conduta, preferiu “desterceirizar”, preferiu manter, no art.

28, como se o Estado estivesse devidamente aparelhado para tal, para a

obrigatoriedade. É pena, está lá, o tipo está previsto, há crime e a pena está imposta.

Não caminhamos para a descriminalização, caminhamos para a “descarceirização”:

retiramos a pena privativa de liberdade, mas mantivemos pena. E dizem: frequência a

cursos de recuperação do cidadão. Pergunto, não obstante raríssimas e

pouquíssimas práticas exitosas no Brasil: onde estão esses cursos? Onde está a

política pública que oferece ao Judiciário a possibilidade do encaminhamento dessas

situações? Aqui em Minas Gerais devo fazer uma ressalva, e, aliás, tenho feito isso

no Brasil inteiro: para nós, orgulhosamente mineiros, estamos caminhando para esse

tipo de estrutura. O Estado tem feito, sim, gestões eficientes, por exemplo, no que diz

respeito à aplicação das penas alternativas. É uma modalidade alternativa oferecer as

centrais de penas alternativas como órgão auxiliar do Juiz.

E, como o Secretário disse muito bem, em Minas Gerais, lamentavelmente, ainda

há Juízes e Promotores de Justiça que entendem que pena alternativa é impunidade

e não deve ser aplicada. Na semana passada mesmo, fiz intervenções junto a dois

deles, a pedido do Presidente do Tribunal de Justiça, tentando sensibilizá-los de que

temos uma estrutura multidisciplinar colocada à nossa disposição pela Secretaria de

Defesa Social, por meio da Superintendência de Prevenção, com psicólogos,

assistentes sociais, um corpo técnico competente para nos auxiliar. E o Juiz diz, a

pedido do Promotor de Justiça, “vamos aplicar a pena pecuniária, a pena de multa; a

prestação de serviço à comunidade é impunidade”.

Diante desse quadro e dessa reflexão, digo, resumidamente: para que os Juízes

possam aplicá-las, é preciso que as leis venham. Como disse aos nobres Deputados

Durval Ângelo, João Leite e demais membros da Comissão de Direitos Humanos, o

Projeto de Lei no 4.208 está em tramitação no Congresso Nacional, mas, Prof.

Virgílio, não sai por nada. Trata ele das prisões cautelares e colocaria um fim no

abuso que se pratica hoje em relação às prisões preventivas e provisórias no Brasil, a

ponto de depararmo-nos com decisões judiciais que dizem que a sustentação da

prisão está no prestígio do Judiciário. Ora, no dia em que o Judiciário brasileiro se

prestigiar em cima da prisão, é preferível acabar com ele. É preciso que o Judiciário
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brasileiro prime, sim, pela dignidade e humanidade das pessoas, pela consciência

permanente de que a liberdade pode ser restringida temporariamente, mas que

naturalmente, com essa restrição, não se pode definitivamente tirar do cidadão a

dignidade e a humanidade. Mas esse projeto de lei não anda no Congresso Nacional.

Nos termos dele, crimes de pequeno e médio potencial ofensivo não autorizam mais

prisão preventiva ou qualquer tipo de prisão. Ou seja, o cidadão que cometer um

furto, um crime de pequeno ou médio potencial ofensivo não vai para a cadeia; vai

ficar sob prisão domiciliar, em casa, a aguardar a decisão do processo. E a decisão

do processo só poderá vir, naturalmente se ele reunir as condições para a aplicação

de uma pena restritiva de direito. Mas o que acontece hoje é exatamente o contrário:

prende-se todo o mundo; ao final, o Juiz converte a pena privativa de liberdade em

restritiva de direito e, quando se vê, o cidadão ficou mais tempo na cadeia do que

prestaria de serviço à comunidade ou do que deveria pagar de prestação pecuniária.

Mas quem possibilita isso? É a nossa legislação, que, como estou dizendo, pode ser

interpretada para o bem ou para o mal. Graças a Deus, tenho na consciência a

convicção de que, vencido mas não convencido, eu a estou interpretando à luz da

Constituição Federal. Há uma homenagem permanente que o intérprete e o aplicador

da lei devem fazer: não há lei ou punição que possa ser aplicada sem a baliza, única

e exclusiva, na dignidade e na humanidade das pessoas.

Faço aqui um registro: a sociedade brasileira assistiu agora a um discurso mais

democrático na Conferência Nacional de Segurança Pública, de que tive o privilégio

de participar. Com o envolvimento dos 5 mil Municípios brasileiros, por suas

representações, do poder público à sociedade civil organizada, foram coletados 17

mil documentos no âmbito desse debate público. Não houve, nos 17 mil documentos,

o mais mínimo registro de que o brasileiro quer a pena de morte ou a prisão perpétua.

A legitimidade deste ciclo de debates é grande diante do paradoxo que o brasileiro

vive entre respeitar a Constituição e respeitar a dignidade e a humanidade das

pessoas. De outro lado, por todos os interesses mencionados aqui, dos financeiros

aos políticos, é preciso fazer uma opção entre o que está na Constituição e o que a

sanha e a fúria do direito penal nos impõe no dia a dia. O Congresso Nacional editou

a Lei nº 12.015, que trata da dignidade dos crimes sexuais com uma rapidez sem
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igual, colocando a nós, intérpretes, uma dificuldade. Aquilo que era atentado violento

ao pudor agora é estupro. Foi dito aqui ontem. Passam a mão numa menina dentro

do ônibus, e é mais um atentado violento ao pudor, mas, na minha visão, não é crime

hediondo, é regime semiaberto, e a pena é mínima. Dou um jeito até de substituir.

Mas isso agora é estupro, e vale tanto para o homem quanto para a mulher.

É nesse contexto, caro Deputado Durval Ângelo, em mais esta iniciativa desta Casa

Legislativa, que orgulha a todos os mineiros, que está inserido este debate. Diria

muito mais do que debate; é uma cobrança, uma exigência de cada um de nós que

se compromete com a civilidade, com o nosso tempo, com a dignidade, com a

humanidade das pessoas, para mudarmos uma postura, para acabarmos com um

paradigma e criarmos outro que possa nos fazer a todos mais felizes.

Falarei rapidamente sobre boas práticas, pois não posso perder essa oportunidade,

Deputado, e, em três minutos, concluo. Foi dito aqui, eu disse e reitero. Ouvi, com

muita satisfação, a alusão que se fez à Apac. Sou um entusiasta, um idealista e um

crente das Apacs. Das Apacs não como um método, porque, quando se fala em

método, fica parecendo que se faz refer~encia a uma regra; não como modelo,

porque a palavra modelo dá a sensação de correção do que não tem mais como ser

consertado. Na minha visão, a Apac é uma boa prática que vive com a idiossincrasia

de cada comarca onde se pretende implantá-la, com a sensibilidade do Prefeito, do

Presidente da Câmara, dos clubes de serviço e, fundamentalmente, da sociedade

civil organizada. Se não houver a consciência do que foi dito aqui ontem, da punição

e da necessidade, do que disse o Dr. Mário da Conceição, enquanto vivemos neste

estado de leis, nesta ordem jurídica que está posta, se há o crime e se há a punição,

enquanto isso não é mudado, enquanto o discurso abolicionista, meu caro Prof.

Virgílio, não vinga por completo, enquanto temos que conviver com este sistema,

vamos cuidar de humanizá-lo, vamos cuidar de implementá-lo, não só reconhecendo

a dignidade do recuperando que está lá, mas também a dignidade das pessoas que

estão aqui fora. A Apac faz isso.

E aí estamos todos nós. Dizem que o sistema penitenciário brasileiro está falido - e

está mesmo - e que a dignidade das pessoas lá dentro está vilipendiada. Mas a

nossa dignidade também, como membros de uma sociedade e de um Estado, está
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vilipendiada. Não acredito que a sociedade brasileira se compraz e se felicita com as

atrocidades que acontecem dentro do nosso sistema penitenciário.

As Apacs têm feito a diferença. É boa prática porque envolve muitos. Cria no

recuperando a consciência da punição no sistema que temos e fundamentalmente

incute nele a responsabilidade pelo seu próprio destino, o que não acontece no

sistema penitenciário convencional. Lá não se tem consciência da punição, muito

menos responsabilidade e compromisso. Estou cansado de ouvir jovens dizerem:

“Doutor, estou dentro do sistema, pra mim tanto faz como tanto fez na vida. Tenho a

certeza de que, na primeira oportunidade, encontro a fuga e vou agarrá-la com unhas

e dentes”. Na Apac, isso não acontece. A Apac envolve a comunidade, envolve a

família, envolve toda a sociedade em um problema que é de todos nós. Não podemos

mais ficar no discurso do escapismo, achar que segurança pública, no que diz

respeito ao viés mais trágico dela, que é o sistema prisional, é responsabilidade só do

Estado. Não; é responsabilidade de todos nós. A resposta da qualidade do sistema

que se aplicar ao Fernandinho Beira-Mar virá para todos nós.

Portanto, esse é meu recado e meu reforço em relação às Apacs. Precisamos

verdadeiramente de institucionalizar as Apacs, que não devem ser um projeto de um

Presidente do Tribunal de Justiça que será esquecido por outro que encontrar outro

foco ou do governo do Estado, que tinha uma previsão de aplicar, durante este ano,

R$9.000.000,00, mas o valor aplicado não chegou a R$9.000.000,00. É preciso que

isso vire lei.

O Sr. Presidente - Esses são valores insuficientes. Não se consegue ter 30% da

aplicação do previsto.

O Desembargador Herbert Carneiro - Tão insuficientes, Deputado, que hoje, há

quarenta e poucas Apacs implantadas, em fase de implantação e em funcionamento.

Em relação ao sistema prisional, essa comparação não é muito boa, mas é

importante: com 47 mil presos no Estado, a Apac abriga menos de mil presos.

Precisamos evoluir nessa política. Precisamos profissionalizá-la e institucionalizá-la

de verdade. Tenho feito esse apelo permanentemente à Assembleia, que é a casa do

povo, e tenho o instrumento legal para fazer isso na Lei de Execução Penal estadual

que temos. Somos um dos três Estados do País que tem Lei de Execução Penal. É
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preciso que pensemos na Apac como algo na lei. Quando falamos de lei, pensamos

em orçamento, em previsão orçamentária e vemos efetividade política.

Está aqui meu nobre colega Luiz Carlos, muito bem reconhecido aqui pelo

Deputado Durval Ângelo, um guerreiro, um amante das Apacs. Ele implantou uma

Apac modelar em Lagoa da Prata e está aqui com uma missão dada pelo Presidente

do Tribunal de Justiça de fazer essa articulação entre os Juízes, porque não são

todos que gostam das Apacs. Primeiro, o Tribunal de Justiça tem que colocar na

cabeça desse pessoal, Prof. Virgílio, desde a hora em que o Juiz entra no Poder

Judiciário, na Ejef, a necessidade de alterar a lei para que o Juiz seja avaliado de

maneira positiva e meritória, com a aplicação da responsabilidade social, um pouco

da atividade judicante. Que ele não fique achando que prestação jurisdicional é só

emitir sentença. Somente isso não resolve. A sentença, às vezes, cria mais

problemas que solução. Basta dizer que o processo é de dois, e um terá que sair

perdendo. É preciso que o Tribunal de Justiça tenha essa consciência de criar nos

Juízes essa responsabilidade social, de não passar pela comarca como um mero

agente político produtor de sentenças e cumpridor de metas de acordo com o CNJ.

No que diz respeito às penas alternativas eu disse e realço, temos uma parceria

que precisa também ser cada vez mais fortalecida pelo Poder Judiciário e pelo

sistema de defesas sociais. Está aqui a Dra. Fabiana, que é a condutora desse

processo por parte da defesa social, da prevenção de criminalidade, que luta e que

me diz: “Doutor, temos dificuldades com alguns Juízes que não gostam de penas

alternativas, que desprezam a nossa equipe multidisciplinar e preferem aplicar

prestação pecuniária que não sabem nem se terá executividade e efetividade.”

Precisamos, então, aplicar mais nas centrais de penas alternativas. O CNJ tem dado

algumas ordens para o Poder Judiciário, algumas delas boas, Prof. Virgílio. Participei

e sou membro de uma comissão do Conselho Nacional de Justiça. Vi lá a construção

de uma resolução que diz que os Tribunais estão obrigados a especializar varas de

penas alternativas.

O Sr. Presidente - Obrigado a visitar cadeia e penitenciária.

O Desembargador Herbert Carneiro - Estava na lei, mas precisou o CNJ

determinar. Trabalhei durante sete anos numa vara de execução convivendo com
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pena privativa de liberdade e pena restritiva de direito que se misturavam. Havia

momento em que não sabíamos com o que estávamos lidando. É preciso

especializar. Há 21 experiências no Brasil. Nesse particular Minas Gerais ainda não

andou porque o Tribunal de Justiça não quis que andasse. Não temos uma vara

especializada nessa área. Precisamos, no mínimo, ter uma vara especializada nas

cidades-polo do Estado. Juiz de Fora comporta uma; Uberlândia, outra; Montes

Claros, outra. Esta Casa pode, sim, cumprir esse seu papel. Ela discute, de dois em

dois anos, a nossa lei de organização. O Deputado João Leite tentou agora criar, mas

sofreu resistência e foi barrado. Foi vetada a proposta dele de especialização. Então,

precisamos, no que diz respeito às penas alternativas, caminhar para as

especializações e o fortalecimento, por meio do Executivo, dessa estrutura

multidisciplinar. Virá, em breve, uma resolução do CNJ dizendo o que os tribunais

terão de fazer, que ele está recomendando que eles o façam.

Por último, falarei de algo que diz respeito a uma boa prática, e a cada dia, tenho

me apaixonado por ela. Refiro-me ao PAI-PJ, Programa de Atenção Interdisciplinar

ao Paciente Judiciário, aquele que durante o crime, no momento do crime ou

posteriormente, no curso do processo ou já no curso da execução da pena,

experimenta uma situação de transtorno mental, como já foi muito bem comentado

aqui pelo Dr. Rodrigo Torres. Esse cidadão quase sempre pela justiça convencional,

e a lei é assim, sujeita-se a uma medida de internamento, fica acautelado

indevidamente numa cadeia pública da maneira mais desumana possível, e o Juiz

requisita a vaga ao sistema oficial, um hospital psiquiátrico, judicial. Essa vaga não

sai. O cidadão fica lá, alimentando-se de fezes e de bichos. Esse problema não é do

Estado, enquanto Executivo, enquanto governo. Por outro lado, o Judiciário diz que já

cumpriu o seu papel, já deu a sua sentença, não tendo mais como falar. Tem sim! O

PAI-PJ tem demonstrado, desde 2001, embora tratado simploriamente por meio de

uma portaria. O Tribunal de Justiça nem sequer baixou uma resolução. Trata um

programa de responsabilidade social, de cidadania e de civilidade da maneira mais

simplória possível, por meio de uma portaria. Tenho dito isso.

O Sr. Presidente - Faremos uma lei tornando obrigatório.

O Desembargador Herbert Carneiro - Ontem peguei o final do relatório da
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Comissão, Sr. Deputado, e saí daqui feliz da vida. Vi lá a última frase que consta do

relatório, referindo-se ao compromisso desta Casa de fazer do PAI-PJ uma lei

estadual.

O Sr. Presidente - Apresentar uma lei estadual.

O Desembargador Herbert Carneiro - Uma lei estadual para dar a esses cidadãos a

oportunidade, como já demos a mil deles que já passaram pelo programa, a despeito

do problema do surto, do transtorno mental que experimentaram durante ou após o

crime, de serem tratados com dignidade, com cidadania, que lhes possibilite aquilo

que está muito claro no programa. E o programa é grande, pois impõe ao Judiciário a

convivência intersetorial, que tenha de conviver com os técnicos, o que para nós é um

tanto quanto difícil, mas que está lá no PAI-PJ.

Temos de descer dos nossos pedestais, temos de conversar com os técnicos, com

os psiquiatras, com os psicólogos, com os assistentes sociais, verdadeiramente,

comprometendo-nos com o resgate social daquele pessoal, dentro de uma política

antimanicomial, que para nossa sorte nasceu aqui em Minas, em 1998.

Posteriormente, nossa lei mineira tornou-se lei federal. Demos um exemplo para o

Brasil inteiro da lei antimanicomial. Não queremos mais Barbacena nas nossas vidas,

não queremos mais Jorge Vaz nas nossas vidas. Para isso, é preciso que haja

engajamento de muita gente - do Poder Judiciário, do Ministério Público, da

Defensoria Pública, da Ordem dos Advogados e, fundamentalmente, da sociedade -,

com uma nova cultura, com uma nova mentalidade de não querer jogar debaixo do

tapete, como se lixo fosse, o ser humano, que naturalmente, não porque quisesse,

pelo custo do crime ou da execução da pena que lhe foi imposta, experimentou o

transtorno. Nem por isso tem de ser tratado como escória. São esses os programas

sobre os quais eu teria de falar, até porque o faço com algum orgulho. Participo de

todas as iniciativas do Judiciário Mineiro, mas tenho a humildade de reconhecer que

temos que avançar e avançar muito. Esse ciclo de debate, na minha modesta visão,

na minha construção pessoal, serviu fundamentalmente para me levar a mais essa

reflexão, a mais essa consciência da necessidade de criarmos um novo paradigma. É

uma alegria sabermos que a Maria Teresa, cada vez mais, torna-se, na intensidade

da palavra, uma cidadã, que pode e deve cobrar sempre das autoridades mudanças
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de postura. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Temos uma pergunta só, mas, diante dessa riqueza e chegando

ao final do nosso ciclo, não me quero furtar de fazer duas breves reflexões. Acho que

todos nós estamos imersos nesse problema da questão prisional. É importante

entendermos esse problema. Uma boa teoria é fundamental para boas práticas, e

vice-versa. Boas práticas suscitam novas teorias, teorias pioneiras. Acho que essa

relação teoria-prática-teoria ou prática-teoria-prática são fundamentais.

Primeiramente, temos de ver o contexto, com intervenções maravilhosas do Prof.

Juarez Cirino, da Maria Lúcia Karan, do Prof. Wanderlino, e dos outros companheiros

da tarde. Temos de buscar, talvez na teoria, a compreensão disso. Segundo uma

teoria de Lenin, a teoria da curvatura da vara, se pegarmos uma vara de madeira, que

já está torta para o lado, pendendo totalmente, por tantos e tantos pesos, estando a

mesma fixa em um determinado lugar, se tentarmos voltá-la, para colocá-la no

mesmo lugar, a inclinação se manterá. Ele diz que, muitas vezes, é necessário dar

uma radicalizada. Será preciso entortá-la para o outro lado, lá embaixo, para que,

pelo menos, haja um ponto de equilíbrio, para que ela provoque e suscite realmente

em nós uma atitude de mudança. As intervenções que tivemos devem ser vistas

nessa linha da curvatura da vara, de um sistema que já está curvado, a gente sabe

nas costas de quem ou pelo peso de quem. São os famosos três pesos que

conhecemos e que compõem a realidade do sistema carcerário. Muitas vezes a gente

tem de dar uma radicalizada e inclinar a vara para o outro lado para, pelo menos,

termos um mínimo de equilíbrio.

A segunda, eu buscarei no sermão da Quinta Quarta-Feira da Quaresma, de 1.669,

onde Vieira comenta que o pior cego é aquele que não quer ver. Só que ele diz que

há três tipos de cegueira de olhos abertos. Ele diz assim: esta mesma cegueira de

olhos abertos divide-se em três espécies de cegueira, ou falando medicamente -

devia ser um termo da época - cegueira da primeira, da segunda e da terceira

espécie. Quais são essas três cegueiras de olhos abertos? A primeira é de cegos que

veem e não veem juntamente. São olhares isolados, egoístas que não conseguem

apreender toda a realidade. Nós estamos no caminho certo quando reunimos aqui

140 entidades que querem ver juntamente, quando daqui publicarmos os anais desta
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reunião. Teremos novos encontros. Hoje - quero dizer - discutimos a realização do

seminário internacional com esse mesmo tema. A Sandra, do Ministério da Justiça,

disse que o Ministério será parceiro e estará conosco, ajudando até na viabilização da

vinda de convidados do exterior e com recursos financeiros. Já foi anunciado. A

Márcia encaminhará a programação. Isso é o ver juntamente. Segundo Vieira, quem

vê isoladamente continua cego de olhos abertos e quem vê isoladadamente de forma

egoísta continua cego.

A segunda cegueira é de cegos que veem uma coisa por outra, que se enganam,

que muitas vezes estão cegos pela ideologia, pela visão de classe e não conseguem

ver além do seu mundo. Já dizia alguém que nós somos aquilo que comemos; outros

dizem que somos aquilo que vivemos; outros falam mais, que o nosso coração e a

nossa mente estão onde o nosso pé está ou onde as nossas bundas estão sentadas.

É esse o segundo tipo de cegueira.

E a terceira espécie de cegueira - depois eu pedirei que cortem dos anais, ainda

mais “anais”, uma palavra que não é tão parlamentar, que não está de acordo com o

espírito do parlamento, para que os anais estejam sentados ou escritos de forma

correta. É interessante o que Vieira fala da terceira espécie de cegueira: são cegos os

que, vendo demais, só sua cegueira não vê. É a soberba, o orgulho daqueles que

acham que podem tudo sozinho, um Judiciário, um Ministério Público ou um

Legislativo que acham que, por serem poder, podem resolver tudo sozinho. Então,

vendo demais, acabam não vendo a própria cegueira.

Nesse caminho, temos como referência um pouco da visão da teoria da curvatura

da vara, para continuar trabalhando em nossos grupos de trabalho. Herbert, a vara já

está pesada demais para um lado. Eu sempre falo na Comissão de Direitos Humanos

que ela não é contra sicrano ou fulano. Outro dia acusaram a mim e ao Procurador

Afonso Henrique, em Rio Pardo de Minas, que estávamos contra os fazendeiros. Eu

disse: “Não, é que vocês já têm muitos Deputados que os defendem. Talvez, por

lógica, até podéssemos ter um olhar mais complacente. Como vocês já têm tantos

que estão ao lado de vocês, deixem os sem-terra que estão apanhando e sofrendo

ter alguém que fique ao lado deles”. A mesma coisa o Afonso falou: “Já há tantos

Promotores do lado de vocês que eu tenho de radicalizar um pouco do outro lado”. É
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um pouco da teoria da curvatura da vara. Precisamos de pensar nesses três tipos de

cegueira descritos pelo Vieira.

Que procuremos ver, em conjunto, num olhar solidário, e que não vejamos,

enganados, uma coisa pela outra; e que o nosso lugar nos permita estar, de alguma

forma, na dor e no sofrimento do outro, pois isso é compaixão. Ao mesmo tempo, que

tenhamos consciência dos nossos limites e também das nossas próprias cegueiras,

porque essa é uma forma de buscar auxílio, ajuda e a contribuição mais solidária de

todos.

Com a palavra, a Sra. Fernanda Fernandes Monteiro, do Grupo de Amigos e

Familiares.

A Sra. Fernanda Fernandes Monteiro - O Grupo de Amigos elencou quatro

campanhas para trabalhar: o incentivo às Apacs, a contraparceria público-privada, a

melhoria da saúde no sistema prisional e a campanha contra a revista vexatória.

Agora, ainda temos de acrescentar as alternativas da prisão de privação de liberdade,

porque a partir do Conepa, que aconteceu parece-me que em 2006 ou 2007, em

Minas, eu levantei a leva da inconstitucionalidade e da vedação da substituição de

pena na Lei nº 11.343. Acho que foi a primeira vez que participei de um evento em

que alguém falou e agradeço muito ao Guilherme por isso.

Gostaria de fazer um pedido ao Dr. Hebert, para que haja uma mudança no

Tribunal de Justiça. Isso porque, quando estudamos a movimentação do preso,

sabemos que a saída do preso para outro lugar é da alçada do Juiz. É o Juiz que tem

de decidir isso. Entretanto, em Minas, não é isso que acontece. Infelizmente, isso tem

sido usado nas unidades prisionais como forma de punição e de tortura, inclusive

para os familiares, não é mesmo D. Tereza?

Francisco Sá é o destino daqueles que incomodam o sistema. Já houve familiar do

grupo que teve, de forma arbitrária, um parente transferido para Unaí. Gostaríamos

que o Tribunal de Justiça repensasse isso, para que haja, pelo menos, uma

autorização do Juiz, para que isso não seja feito de forma aleatória, isto é, ao bel-

prazer da Secretaria.

O Sr. Presidente - Fernanda, essas questões irão ficar em aberto, mas ainda vou-

lhe trazer duas mais complicadas ainda, para as nossas próximas lutas e campanhas.
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Hoje, não é o Juiz que decide sobre o “habeas corpus”. Se o Juiz ou o Tribunal de

Justiça der um “habeas corpus”, encontrará um protocolo assinado entre o Tribunal e

a Secretaria de Defesa Social, que manda fazer todo um levantamento dos Setarin,

para ver se a pessoa pode ser solta. Aliás, numa sexta-feira, veio uma ordem de um

“habeas corpus” para Andradas. A Dra. Milce mandou soltar o preso na sexta, porque

isso demora quatro ou cinco dias. Depois que chegou o “habeas corpus” do Tribunal

de Justiça, a Secretaria de Defesa Social a denunciou na Corregedoria, e ela

perguntou ao Corregedor se deveria cumprir um protocolo do Tribunal e da Secretaria

ou a Constituição Federal. Ela perguntou ainda se seria melhor rasgar o seu diploma

ou aposentar-se.

Os presos deveriam ir até o Fórum, e, chegando lá, ela daria o “habeas corpus”

para a audiência de instrução para a liberação do preso, mas fato é que o preso

continuou algemado. Ela indagou ao condutor o porquê disso, e ele lhe respondeu

que, primeiro, o preso deveria ir até a penitenciária para consulta no Setarin. Ela

insistiu no fato de ter dado o “habeas corpus”, e o condutor retrucou dizendo que o

preso estava sem roupa e que não poderia ir embora com o uniforme da

penitenciária. A Juíza insistiu para que acreditasse nele, deixando-o ir embora dessa

forma; depois ele devolveria o uniforme da penitenciária.

A OAB também criou um protocolo, senhores advogados, assinado com a

Secretaria de Defesa Social, desrespeitando a Constituição e também a decisão do

CNJ, estabelecendo que advogado só pode entrar e visitar seu cliente no horário de 9

a 16 horas, nas penitenciárias de Minas Gerais. Senhores advogados, a Constituição

foi rasgada. Se os senhores precisarem defender o seu cliente ao receber uma

denúncia de que ele foi torturado, os senhores não entrarão em nenhum

estabelecimento penal depois das 16 horas. Os advogados estão também com a sua

cidadania advocatícia, vamos dizer assim, cassada em Minas Gerais. Temos casos

de advogado que já sofreu revista vexatória em penitenciária. Denunciou o fato, mas

até agora não recebeu nenhuma resposta da Ordem dos Advogados do Brasil. Está

aí esse que é o nosso primeiro mundo, o cantão suíço de sistema prisional.

A Sra. Fernanda Fernandes Monteiro - Deputado Durval Ângelo, lidei muito tempo

com esse problema de impedimento em alvará. O Dr. Herbert sabe disso, já me
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ajudou em vários momentos, já que recorri muitas vezes. Isso é muito simples, sabe

por quê? Não há necessidade de ir à Polícia Civil a fim de que seja feita a verificação,

porque eu, como servidora, já fiz consultas em CIP e em Infopen, em que se

consegue ver se o alvará tem impedimento ou não.

O Sr. Presidente - É uma campanha para fazermos...

A Sra. Fernanda Fernandes Monteiro - Às vezes é até muito melhor do que

consultar o policial civil que está ali e que não sabe olhar direito.

O Sr. Presidente - Fernanda, esse é um assunto que precisamos discutir.

A Sra. Fernanda Fernandes Monteiro - Concordo plenamente.

O Sr. Presidente - Acho que temos aí uma via aberta para trabalhar.

A Sra. Fernanda Fernandes Monteiro - Até porque agora não é só alvará que passa

pelo Setarin, é qualquer benefício.

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 6/10/2009

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e o Deputado Rômulo Veneroso, membros da supracitada Comissão. Está presente,

também, o Deputado Sargento Rodrigues. Havendo número regimental, a Presidente,

Deputada Maria Tereza Lara, 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 possibilitar

aos membros da Comissão tomar conhecimento do projeto Redes de Saúde e Paz, a

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e

comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício do Deputado Antônio

Júlio, encaminhando matéria publicada pelo jornal “O Tempo” sobre a situação da

Cadeia Pública de Três Pontas. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para

ouvir as Sras. Elza Machado de Melo, professora da Faculdade de Medicina da

UFMG e Presidente do Núcleo de Promoção Saúde e Paz; Marilene Lana, assessora

da Prefeita Municipal de Betim, Maria do Carmo Lara; Elizabete da Silva, Secretária

Executiva da Mesa-SUS-Betim; e o Sr. Maicon Prata, advogado, representando a

OAB-Betim, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidente, na qualidade
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de autora 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. Os Requerimentos nºs 4.644 a 4.646, 4.648, 4.659, 4.684, 4.688,

4.691 a 4.693, 4.696, 4.697 e 4.700 a 4.702/2009 deixam de ser apreciados por falta

de atendimento a pressupostos regimentais. 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, 13 de outubro de 2009.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara.

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 6/10/2009

Às 14h43min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Elmiro Nascimento, Neider Moreira 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

Elmiro Nascimento, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

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

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

o recebimento de ofício da Sra. Maria Aparecida Carvalho de Sá, encaminhando

cópia de representação dirigida ao Ministério Público da Comarca de Barbacena em

face do Município 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 3.595/2009 (relator: Deputado Délio

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.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs

4.660, 4.685, 4.687, 4.689, 4.690, 4.698, 4.699 e 4.703/2009. Passa-se à 3ª Fase da
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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 em que solicita a realização de

audiência pública para discutir a aplicação de multas de trânsito no Estado pelos

diversos órgãos de trânsito estaduais; e Sargento Rodrigues em que solicita a

realização de audiência pública, em razão de requerimento aprovado pela Câmara

Federal, de autoria do Deputado Federal Elismar Prado, para debater a remuneração

dos policiais militares e a Proposta de Emenda à Constituição nº 300/2008, em

tramitação na Câmara 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, 14 de outubro de 2009.

Délio Malheiros, Presidente - Neider Moreira - Elmiro Nascimento - Carlin Moura.

ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 6/10/2009

Às 15h25min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Vanderlei

Jangrossi, Antônio Carlos Arantes, 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 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 matérias constantes na pauta

e a discutir e votar pareceres de redação final e proposições da Comissão. A seguir,

acusa o recebimento da seguinte proposição, da qual designou como relator o

Deputado citado a seguir: Projeto de Lei nº 3.729/2009, em turno único (Deputado

Domingos Sávio). 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 888/2007 e 3.687/2009 (relator: Deputado Chico Uejo); e

3.676/2009 (relator: Deputado Carlos Gomes). Submetidos a discussão e votação,
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cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de

Lei nºs 3.560 e 3.597/2009. 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 Antônio

Carlos Arantes e Vanderlei Jangrossi (2) em que pleiteiam sejam encaminhados

ofícios à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa -,

solicitando a inclusão da fruticultura e da olericultura no rol das culturas passíveis de

contratação de seguro agrícola subvencionado pelo Estado por meio do programa

Minas Mais Seguro; e ao Governador do Estado, solicitando a aprovação do aumento

dos recursos destinados ao programa Minas Mais Seguro, para que se alcancem os

R$30.000.000,00 considerados necessários para o fomento ao seguro agrícola no

Estado; Padre João em que solicita seja realizada audiência pública destinada a

debater a divulgação do censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -

IBGE - sobre a agricultura familiar no Brasil; Carlos Mosconi e Antônio Carlos Arantes

em que solicitam seja realizado debate público com a Comissão de Saúde, para

discutir a política do café implementada no Estado, em especial, no que se refere às

perspectivas de fomento da produção cafeeira e aos efeitos do consumo do café para

a saúde da população; e Vanderlei Jangrossi em que pleiteia seja enviado ofício à

Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da

Câmara Federal, solicitando sejam propostas emendas ao projeto de lei do

Orçamento para ampliar as dotações orçamentárias do Fundo de Catástrofes,

visando à maior proteção dos produtores rurais e da safra agrícola. Cumprida a

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de outubro de 2009.

Vanderlei Jangrossi, Presidente - Carlos Gomes - Antônio Carlos Arantes -

Domingos Sávio.

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 7/10/2009

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,
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Carlos Pimenta, Doutor Rinaldo e Ruy Muniz, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Carlos Mosconi, declara aberta

a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Doutor 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 apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão e comunica o recebimento de correspondência, publicada

no “Diário do Legislativo”, dos professores e alunos do curso de pós-graduação do

Ipsemg, solicitando sejam realizadas gestões junto ao Presidente dessa autarquia

para a manutenção do programa de pós-graduação no próprio Instituto (2/10/2009). O

Presidente acusa o recebimento da seguinte proposição, da qual designou como

relator o Deputado citado a seguir: Projeto de Lei nº 3.530/2009, em turno único

(Deputado Carlos Pimenta). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

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

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

rejeição, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.762/2007 (relator: Deputado Doutor

Rinaldo). 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

4.642, 4.664, 4.681 e 4.682/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

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

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Carlos

Mosconi em que solicita seja encaminhado ofício da Associação dos Movimentos

Sociais, Moradores e Amigos de São João del-Rei - Ammas del-Rei - ao Secretário

de Estado da Saúde, o qual contém abaixo-assinado pleiteando a construção de

hospital público regional nesse Município, para que seja entregue ao Governador do

Estado; Carlos Mosconi e Antônio Carlos Arantes em que solicitam seja realizado

debate público desta Comissão com a Comissão de Política Agropecuária e

Agroindustrial, para discutir a política do café implementada no Estado; e Irani

Barbosa em que solicita seja realizada audiência pública para debater a situação

funcional dos servidores da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais -
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Fhemig. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de outubro de 2009.

Carlos Mosconi, Presidente - Doutor Rinaldo - Fahim Sawan.

ATA DA 22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 7/10/2009

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Júlio e

Juarez Távora, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Juarez Távora, 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 decreto estadual de 12/12/2007, que instaura processo administrativo de

desapropriação de áreas no Município de Congonhas para implantação de distrito

industrial, tendo em vista o novo cenário econômico-financeiro delineado pela crise

econômica mundial, e a discutir e votar proposições da Comissão. A Presidência

interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Ilmar Bastos, Subsecretário de

Estado de Meio Ambiente; Ademir Pereira de Oliveira, Procurador-Geral,

representando Anderson Costa Cabido, Prefeito Municipal de Congonhas; Luiz

Ernando Butakka de Meneses, arquiteto urbanista, representando Oswaldo Borges da

Costa Filho, Diretor-Presidente da Codemig; Adherbal Guimarães Rêgo, Diretor

Administrativo, representando Benjamin Steinbruch, Diretor-Presidente da Companhia

Siderúrgica Nacional; Marcus Vinícius de Oliveira, Gerente do Indi; Vereadores

Rodolfo Gonzaga, Presidente, Feliciano Duarte Monteiro, Anivaldo Coelho, Vicente

José Gonçalves Neto, Antônio Eládio Duarte e Edilon Pereira Leite, da Câmara

Municipal de Congonhas, que são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente

e o Deputado Antônio Júlio, autores do requerimento que deu origem ao debate,

tecem suas considerações iniciais. Logo após, a Presidência passa a palavra aos

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

discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da



____________________________________________________________________________
1099

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

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

os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de outubro de 2009.

Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Ademir Lucas - Inácio Franco - João Leite -

Juarez Távora.

ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 7/10/2009

Às 15h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ademir Lucas e

Wander Borges, membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os

Deputados Elmiro Nascimento, Mauri Torres, Ivair Nogueira, Dalmo Ribeiro Silva, Luiz

Humberto Carneiro, Weliton Prado e Lafayette de Andrada. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Ademir Lucas, declara aberta a reunião e, nos

termos regimentais, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

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

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

votar proposições da Comissão e a debater, em audiência pública, a liberação de

linha de crédito oferecida pelo BDMG em favor dos Municípios mineiros, autorizada

pelo Conselho Monetário Nacional, mediante utilização de recursos do programa

estadual Novo Somma. A seguir, comunica o recebimento da seguinte

correspondência, publicada no “Diário do Legislativo” na data mencionada entre

parênteses: ofícios do Sr. Paulo Roberto Sifuentes Costa, Presidente do Tribunal

Regional do Trabalho da 3ª Região (1º/10/2009); e da Sra. Ana Maria de Oliveira,

Chefe de Gabinete da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional

(2/10/2009). A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Paulo

de Tarso Almeida Paiva, Presidente do BDMG, representando, também, o Secretário

de Estado de Desenvolvimento Econômico, Sr. Sérgio Barroso; Waldir Silva Salvador

de Oliveira, Superintendente da Associação Mineira de Municípios - AMM -,

representando o Presidente dessa entidade, Sr. José Milton de Carvalho Rocha; Luiz

Carlos Maciel, Presidente da Associação dos Municípios da Microrregião do Médio
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Sapucaí - Amesp - e Prefeito Municipal de Ouro Fino; José Carlos Alckimin, Prefeito

Municipal de Cruzália, representando o Sr. Acácio Mendes de Andrade, Presidente da

Associação dos Municípios da Microrregião do Circuito das Àguas - Amag - e Prefeito

Municipal de Passa-Quatro; Juliana Assis Ferreira, Gerente da Divisão de Negócios

com Municípios do BDMG; Sarah Laine de Castro, Gerente do Departamento de

Infraestrutura Urbana e Fundos de Desenvolvimento do BDMG, que são convidados a

tomar assento à mesa. Registra-se, neste momento, a presença do Deputado

Domingos Sávio. 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. 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. Os Requerimentos nºs 4.678 e

4.683/2009 deixam de ser apreciados por falta de quórum. Ato contínuo, a

Presidência agradece a presença dos convidados, dos parlamentares e dos demais

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de outubro de 2009.

Ademir Lucas, Presidente - Getúlio Neiva - Wander Borges.

ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 8/10/2009

Às 14h39min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Eros Biondini e Carlin Moura, membros da supracitada Comissão. Está presente,

também, o Deputado Carlos Gomes. 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 apreciar matéria

constante da pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica o

recebimento da seguinte correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, nas
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datas mencionadas entre parênteses: ofícios dos Srs. Maurício Campos Jr.,

Secretário de Defesa Social; Alexandre Silveira, Deputado Federal; e Paulo César

Gonçalves de Almeida, Reitor da Unimontes (17/9/2009); da Sra. Renata Vilhena,

Secretária de Planejamento (19/9/2009); da Sra. Lumena Santos Chaves, Diretora

Central de Provisão da Superintendência Central de Política de Recursos Humanos

da Secretaria de Planejamento; e dos Srs. Aelton Freitas, Deputado Federal; Carlos

Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil (2); e Paulo de Tarso Morais Filho,

Chefe de Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça (1º/10/2009); e do Sr. José

Sarney, Presidente do Senado Federal (2/10/2009). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte

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

dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovada, em

turno único, a Proposta de Ação Legislativa nº 725/2008 (relator: Deputado André

Quintão), na forma de requerimentos apresentados, e rejeitadas, em turno único, as

Propostas de Ação Legislativa nºs 932 e 934/2008 (relator: Deputado Eros Biondini);

939 e 946/2008 (relator: Deputado Carlin Moura) e 925/2008 (relator: Deputado Eros

Biondini, 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 dos

Deputados André Quintão, Carlin Moura e Getúlio Neiva (8) em que solicitam seja

encaminhado ao Prefeito Municipal de Teófilo Otôni pedido de providências para a

implantação da Coordenadoria Municipal de Juventude; seja encaminhado ao Prefeito

Municipal de Teófilo Otôni pedido de providências para a implantação de linha regular

de transporte coletivo com itinerário entre o centro da cidade e o câmpus da

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri; seja encaminhado ao

Secretário de Esporte e Juventude pedido de providências para a instalação de um

Telecentro na sede da União dos Estudantes de Teófilo Otôni - Ueto - e em bairros

populares do Município, visando à capacitação de jovens lideranças comunitárias;

seja encaminhado ao Secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior pedido de

providências para que seja instalada unidade da Uemg ou Unimontes no Município de

Teófilo Otôni, a fim de complementar a carência de vagas no ensino superior nessa

localidade; seja encaminhado à Secretária de Educação pedido de providências para
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garantir a matrícula de todos os alunos de ensino médio na rede pública estadual,

inclusive com formação profissional; seja encaminhado ao Secretário de

Desenvolvimento Social pedido de providências para que seja revisto o Programa

Poupança Jovem, a fim de garantir o pagamento mensal do benefício, observado o

desempenho do aluno; seja encaminhado ao Ministro da Educação pedido de

providências para que sejam efetivadas as seguintes ações em favor da Universidade

Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri: contratação de professores e técnicos

administrativos, conclusão das obras do Câmpus Teófilo Otôni, construção do

restaurante universitário e do prédio da biblioteca, ampliação do acervo da biblioteca

e implementação de políticas de assistência estudantil, em especial moradias

universitárias, bolsas e verbas para a educação física; seja encaminhado ao Ministro

da Educação pedido de providências em prol do atendimento da pauta de

reivindicações dos estudantes da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e

Mucuri; Carlin Moura (2) em que solicita seja realizada reunião de audiência pública,

conjunta com a Comissão de Assuntos Municipais, com o objetivo de debater obras

dos “links” faltantes na região do Vale do Mucuri, especialmente as ligações entre os

Municípios de Água Boa e Malacacheta, além da falta de serviços de abastecimento

de água e saneamento básico em diversas localidades; seja realizada reunião com

convidados para conhecer a plataforma de gestão dos candidatos a presidente e vice-

presidente da OAB-MG; Eros Biondini e Délio Malheiros em que solicitam seja

realizada reunião de audiência pública para debater temas relacionados à cobrança

de IPTU no Município de Belo Horizonte, no exercício de 2010; André Quintão em

que solicita seja formulado voto de congratulações com o Presidente Lula, com o

Ministro dos Esportes, Orlando Silva, e com o Presidente do Comitê Olímpico

Brasileiro, Carlos Arthur Nuzmann, pela eleição do Município do Rio de Janeiro como

sede dos Jogos Olímpicos de 2016; e Carlin Moura e André Quintão em que solicitam

seja assegurada a participação da Comissão no I Congresso Brasileiro da Primeira

Infância e I Semana Estadual de Vivência em Valores Humanos e Cultura da Paz, no

Município de Uberaba, em 6/11/2009. 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
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trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de outubro de 2009.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura - Duarte Bechir.

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/10/2009

Às 10h10min, comparecem na Câmara Municipal de Barbacena a Deputada Maria

Tereza Lara e o Deputado João Leite, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e

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

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

reunião se destina a discutir, em audiência pública, a segurança pública no referido

Município e região e a discutir e votar proposições da Comissão. A Presidência

interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir a Sra. Juliana Resende Campolina de Sá,

Diretora de Proteção Social Especial da Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social - Sedese -, representando o Deputado Agostinho Patrús Filho, Secretário de

Estado de Desenvolvimento Social; e os Srs. Mário Raimundo de Melo, Diretor da

Superintendência Regional de Ensino em Barbacena, representando Vanessa

Guimarães Pinto, Secretária de Estado de Educação; Ronaldo Braga, Presidente da

Câmara Municipal de Barbacena; Edson Resende, Vice-Prefeito de Barbacena;

Marco Aurélio Brasil, Defensor Público em Barbacena, representando Belmar Azze

Ramos, Defensor Público-Geral do Estado; Cel. PM José Eduardo da Silva,

Comandante da 13ª Região da Polícia Militar do Estado, representando o

Comandante-Geral, Cel. PM Renato Vieira de Souza; Pedro Antônio Mendes

Loureiro, Chefe do 13º Departamento de Polícia Civil de Barbacena, representando

Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil do Estado; e Cel. Geraldo

Magela Moreira de Freitas, Comandante da Guarda Municipal de Barbacena, que são

convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, na qualidade de um dos autores

do requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais e, em

seguida, concede a palavra à Deputada Maria Tereza Lara, coautora do

requerimento. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas

exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das
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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, 14 de outubro de 2009.

João Leite, Presidente - Zezé Perella - Maria Tereza Lara.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.748/2009

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação de Usuários da Bacia Hidrográfica do Rio Pará – CBH-

Pará –, com sede no Município de Divinópolis.

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 3.748/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Usuários da Bacia Hidrográfica do Rio Pará – CBH-Pará –, com sede no Município

de Divinópolis, órgão colegiado de caráter executivo, sem fins lucrativos, que tem

como finalidade desenvolver ações conjuntas para a solução de problemas

ambientais e degradações relacionadas ao meio ambiente.

Com esse propósito, busca o desenvolvimento autossustentável da Bacia

Hidrográfica do Rio Pará, utilizando-se de estratégias ambientais, econômicas e

sociais que assegurem o crescimento socioeconômico da região, especialmente a

melhoria ambiental; promove a conscientização da necessidade de disciplina e

ordenamento dos diversos usos dos recursos hídricos; e defende a preservação da

quantidade e da qualidade das águas.

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

Justiça, tem como finalidade adequar o nome da entidade ao consubstanciado no art.
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2º de seu estatuto.

Diante da importância de suas ações, consideramos que a instituição merece ser

agraciada com o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.748/2009,

em turno único, com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 16 de outubro de 2009.

Almir Paraca, relator.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 15/10/2009, a seguinte comunicação:

Do Deputado Sávio Souza Cruz notificando o falecimento da Sra. Maria Marlene de

Aro, ocorrido em 15/10/2009, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 20 DE OUTUBRO DE 2009

ATAS

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 23/9/2009

Às 15h8min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

os Deputados Adelmo Carneiro Leão (substituindo o Deputado Paulo Guedes, por

indicação da Liderança do PT) e Ronaldo Magalhães (por indicação da Liderança do

BPS), membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Braulio Braz, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento do Deputado Ronaldo Magalhães, dispensa a leitura da ata da reunião

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

presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria

constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e acusa o

recebimento do Projeto de Lei nº 3.669/2009, em turno único, cuja relatoria avocou

para si. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão

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

e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei

nºs 3.478/2009 (relator: Deputado Paulo Guedes); 3.534/2009 (relator: Deputado

Vanderlei Jangrossi); 3.603 e 3.661/2009 (relator: Deputado Getúlio Neiva), que

receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados os Requerimentos nºs 4.542, 4.567, 4.570 e 4.591/2009. 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, 14 de outubro de 2009.

Gláucia Brandão, Presidente - Getúlio Neiva - Ronaldo Magalhães.

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 30/9/2009

Às 10h33min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e
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os Deputados Ruy Muniz, Deiró Marra, 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 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 e comunica o recebimento da seguinte

correspondência: ofícios dos Srs. Helvécio Luiz Reis, Reitor da Universidade Federal

de São João del-Rei, por meio do qual encaminha Relatório de Gestão 2004-2008; e

Felipe Estábile Moraes, Chefe de Gabinete da Secretária de Estado da Educação,

publicado no “Diário do Legislativo” em 5/9/2009. O Presidente acusa o recebimento

das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:

Projetos de Lei nºs 3.527, 3.538, 3.584, 3.606 e 3.702/2009 (Deputada Gláucia

Brandão); 3.618/2009 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 2.977, 3.612, 3.622 e

3.689/2009 (Deputado Carlin Moura); 3.552, 3.306 e 3.419/2009 (Deputado Deiró

Marra); 2.261/2008, 3.347, 3.623 e 3.574/2009 (Deputado Ruy Muniz), em turno

único. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e

a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após

discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela

aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 2.997/2009 (relatora: Deputada

Gláucia Brandão) e 3.158/2009 (relator: Deputado Carlin Moura), ambos na forma do

Substitutivo nº 2. O parecer sobre o Projeto de Lei nº 3.202/2009, no 1º turno, deixa

de ser apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental pelo 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

Projetos de Lei nºs 3.476/2009 (relator: Deputado Ruy Muniz) e 3.517/2009 (relator:

Deputado Deiró Marra), que receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 4.481, 4.487,

4.507, 4.516, 4.523, 4.525, 4.554 e 4.580/2009. Submetidos a discussão e votação,

cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de
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Lei nºs 3.444, 3.445, 3.448 e 3465/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

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

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos da

Deputada Gláucia Brandão e dos Deputados Ruy Muniz, Dalmo Ribeiro Silva, Deiró

Marra e Carlin Moura (3) em que solicitam seja encaminhado ao Ministério Público

Estadual, na Comarca de Januária, e ao Prefeito Municipal de Januária pedido de

informações sobre as providências efetivamente tomadas para solucionar o problema

das creches desse Município; em que solicitam seja realizada reunião com

convidados para debater a situação da Uemg e da Unimontes; em que solicitam seja

realizada reunião de audiência pública, conjunta com a Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras Públicas, para debater a implementação do passe escolar no

âmbito dos transportes coletivos urbanos da Região Metropolitana de Belo Horizonte;

Ruy Muniz e Carlin Moura (3) em que solicitam seja realizada visita à Assembleia

Legislativa do Estado do Paraná para conhecer os trabalhos da Comissão Especial

instituída para acompanhar a situação das fundações educacionais de ensino

superior desse Estado; em que solicitam seja realizada visita ao Procurador-Geral de

Justiça, com a presença de representante da Promotoria de Tutela e Fundações, para

tratar de temas relacionados às fundações educacionais de ensino superior no

Estado; em que solicitam seja realizada reunião de audiência pública no Município de

Três Corações para debater a situação das fundações educacionais de ensino

superior no Estado; Ruy Muniz e Irani Barbosa (3) em que solicitam seja

encaminhado ao Prefeito Municipal de Belo Horizonte pedido de providências com

vistas à manutenção, no exercício de 2010, das matrículas do 1º ano do ensino médio

nas Escolas Municipais Governador Carlos Lacerda, Milton Campos, Paulo Mendes

Campos, Pedro Guerra e Santos Dumont; em que solicitam seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências com vistas a apoiar a Prefeitura

Municipal de Belo Horizonte na manutenção, em 2010, das matrículas do 1º ano do

ensino médio nas Escolas Municipais Governador Carlos Lacerda, Milton Campos,

Paulo Mendes Campos, Pedro Guerra e Santos Dumont; em que solicitam seja

encaminhado ao Governador do Estado e ao Prefeito Municipal de Belo Horizonte

pedido de providências para a criação de uma comissão de estudos, composta por
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representantes do Estado, do Município, de professores e de pais de alunos, para

analisar a viabilidade ou não da transferência do ensino médio das escolas

municipais de Belo Horizonte para o sistema estadual; Dalmo Ribeiro Silva (2) em

que solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater o incentivo ao

esporte em Minas Gerais; em que solicita seja formulado voto de congratulações com

a Faculdade de Direito de Extrema pela excelência do ensino ministrado por essa

instituição, conforme avaliação efetuada pelo Ministério da Educação e Cultura; Carlin

Moura (2) em que solicita seja realizada visita ao Centro Universitário Newton Paiva,

acompanhada de integrantes das entidades representativas dos estudantes e dos

professores, para conhecer as instalações e o funcionamento desse Centro; em que

solicita seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação, à Advocacia-Geral do

Estado e à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão pedido de providências

com vistas à análise e eventual encaminhamento da minuta de convênio a ser

celebrado entre o Conselho Comunitário Unidos pelo Ribeiro de Abreu - Comupra - e

o Estado tendo por objeto o uso de espaço da Escola Estadual Bolívar Tinoco Mineiro

para funcionamento do Programa de Agroecologia Nossa Horta; Carlin Moura e

Durval Ângelo em que solicitam seja realizada reunião de audiência pública, conjunta

com a Comissão de Direitos Humanos, para debater a situação salarial dos

profissionais de educação do Município de Ibirité, bem como a eventual prática de

assédio moral contra dirigentes e associados do Sind-UTE-Ibirité, Comando de Greve

e Sind-Ibirité. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

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

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

Sala das Comissões, 14 de outubro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Carlin Moura - Ana Maria Resende - Gláucia

Brandão.

ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 7/10/2009

Às 9h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Fahim Sawan, Vanderlei Miranda e Antônio Carlos Arantes (substituindo o Deputado

Antônio Genaro, por indicação da Liderança do BPS), membros da supracitada
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Comissão. Está presente, também, o Deputado Sargento Rodrigues. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 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, 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, e comunica o recebimento da

seguinte correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, nas datas

mencionadas entre parênteses: ofícios dos Srs. Cel. PM Cezar Romero Machado

Santos, Corregedor da PMMG; Pablo César, Vereador da Câmara Municipal de Belo

Horizonte; Elício Lima, Superintendente Nacional da Área D da Caixa Econômica

Federal (1º/10/2009); Cel. PM Cezar Romero Machado Santos, Corregedor da

PMMG; das Sras. Ivane S. Furtado, Chefe da Assessoria Parlamentar do Ministério

da Justiça (substituta); Pricila Teixeira, Vereadora da Câmara Municipal de Belo

Horizonte (2/10/2009); e Elaine Matozinhos, Vereadora da Câmara Municipal de Belo

Horizonte (3/10/2009). O Presidente dá ciência do relatório de visita à cadeia pública

de Oliveira, realizada em 28/9/2009. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião

para ouvir o Sr. Paulo César Ferreira, Líder de Usinagem, que é convidado a tomar

assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Vanderlei Miranda,

autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais.

Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições.

Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas

taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 2ª

Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada

um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 4.694 e 4.695/2009. Passa-se

à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são

aprovados requerimentos dos Deputados Durval Ângelo (5) em que solicita sejam

realizadas reuniões de audiência pública, com convidados que menciona, para obter
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esclarecimentos sobre fatos ocorridos no Estádio Mineirão, durante uma partida de

futebol entre Cruzeiro e Palmeiras, no dia 23/9/2009, ocasião em que tiros de

borracha desferidos pela polícia militar do Estado atingiram o olho direito da criança

Douglas Henrique Marinho de Oliveira; para debater o massacre de Ipatinga e

promover o lançamento do livro do jornalista Marcelo Freitas sobre esse tema; para

debater o projeto de lei de iniciativa popular em tramitação no Congresso Nacional,

com vistas a modificar a legislação eleitoral vigente e proibir a candidatura a cargos

eletivos de pessoas que respondam a processos judiciais - o projeto apelidado de

“lista suja”; seja realizado debate público sobre “Educação em Direitos Humanos”; e

seja encaminhado à TV Leste, à TV Sistec e à TV dos Vales pedido de providências

com vistas ao envio a esta Comissão de imagens do julgamento ocorrido em

28/7/2009, no Fórum Desembargador Faria e Souza, em Caratinga, relativamente ao

crime de homicídio em que figura como vítima João Alves Calazans; Ivair Nogueira

em que solicita seja realizada reunião para ouvir Mariluza Cristina Rabelo de Melo e

Alicieny Amaral de Castro, funcionárias da Prefeitura Municipal de Carmópolis, que

irão discorrer sobre possíveis ameaças e perseguições que estão sofrendo nesse

órgão; e Vanderlei Miranda em que solicita seja realizada reunião de audiência

pública, com convidados que menciona, para discutir denúncia de perseguição

policial e abuso de autoridade apresentada pelo Sr. Paulo César Ferreira. 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 outubro de 2009.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 7/10/2009

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana Maria

Resende (substituindo o Deputado Célio Moreira, por indicação da Liderança do

BSD), membro da supracitada Comissão. Nos termos do § 3º do art. 125 do

Regimento Interno, a Presidente, Deputada Ana Maria Resende, declara aberta a

reunião e, com base no inciso III do art. 120 do Regimento Interno, dispensa a leitura
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da ata da reunião anterior, dá-a por aprovada e a subscreve. A Presidência informa

que a reunião se destina a debater a exploração de minério de ferro no Norte de

Minas, em especial no Município de Rio Pardo de Minas, bem como incentivos fiscais,

logística, investimentos e outros. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para

ouvir os Srs. Antônio Pinheiro da Cruz, Prefeito Municipal de Rio Pardo de Minas;

Jose Maria Ferreira, Presidente da Câmara Municipal de Rio Pardo de Minas; João

César de Freitas Pinheiro, Diretor-Geral Adjunto do Departamento Nacional de

Produção Mineral - DNPM -, representando o Diretor-Geral desse Departamento,

Miguel Antônio Cedraz Nery; Eduardo Carlos Jardim Mozelli, Superintendente de

Política Energética da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico,

representando o Secretário da referida Pasta, Sérgio Barroso; Alexandre Couri Sadi,

Diretor-Presidente da Mineração Minas Bahia - Miba; Rubens Vargas Filho,

Coordenador Regional de Relações Institucionais da Vale, representando o Diretor-

Presidente dessa Empresa, Roger Agnelli; e Mário Júnior, Diretor Administrativo da

Mtransminas Mineração, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidente,

autora do requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais.

Logo após, passa a palavra aos convidados para que façam suas exposições.

Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas

taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião e, cumprida a

finalidade da reunião, agradece aos convidados e demais participantes pela presença

e pelos importantes subsídios prestados e, em especial, ao Prefeito Antônio Pinheiro

pelo empenho na realização do evento. A seguir, convoca os membros da Comissão

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

Sala das Comissões, 14 de outubro de 2009.

Sávio Souza Cruz, Presidente - Célio Moreira - Ronaldo Magalhães.

ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

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

7/10/2009

Às 14h20min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Chico Uejo, Ronaldo Magalhães e Fábio Avelar (substituindo este ao Deputado

Sebastião Costa, por indicação da Liderança do BPS), membros da supracitada
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Comissão. Está presente, também, o Deputado Braulio Braz. 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 juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, do Projeto

de Lei nº 2.960/2009 com as Emendas nºs 1 e 2 (relator: Deputado Sebastião Costa).

O Presidente informa que na reunião anterior foi distribuído avulso do parecer do

relator, Deputado Sebastião Costa, sobre o Projeto de Lei nº 3.481/2009, que conclui

pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade da matéria na forma do Substitutivo

nº 1 e pelo desmembramento de parte da proposição original e sua apresentação na

forma de cinco projetos de lei. Anunciada a discussão, o Presidente informa que

sobre a mesa encontra-se requerimento de autoria do Deputado Delvito Alves,

solicitando o adiamento de discussão do referido projeto. Submetido a votação, é

rejeitado o requerimento de autoria do Deputado Delvito Alves. Encerrada a

discussão, o Presidente submete a votação o parecer do relator, Deputado Sebastião

Costa, que é aprovado. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua

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

Projetos de Lei nºs 2.955/2009 (relator: Deputado Ronaldo Magalhães, em virtude de

redistribuição), e 3.680/2009 (relator: Deputado Delvito Alves). Cumprida a finalidade

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

membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de outubro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Domingos Sávio - Gustavo Valadares - Padre

João.

ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA



____________________________________________________________________________
1114

16ª LEGISLATURA, EM 14/10/2009

Às 10h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Inácio Franco,

Juarez Távora, Ademir Lucas (substituindo o Deputado Zé Maia, por indicação da

Liderança do BSD) e João Leite (substituindo o Deputado Lafayette de Andrada, por

indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Inácio Franco, 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” nas datas mencionadas entre parênteses: ofícios

da Sra. Wilma Luiza Santana, da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e

Nutricional, e do Sr. Pely Cipriano, Subsecretário de Promoção e Defesa dos Direitos

Humanos da Presidência da República (2/10/2009); e do Sr. João Reis Santana Filho

(2), Secretário Executivo do Ministério da Integração Nacional (3/10/2009). Em

seguida, comunica que está aberto até o dia 19/10/2009 o prazo para o recebimento

de emendas ao Projeto de Resolução nº 3.840/2009. Registra-se a presença dos

Deputados Adelmo Carneiro Leão, que assume a Presidência dos trabalhos, e

Antônio Júlio. O Deputado João Leite ausenta-se da reunião. Passa-se à 1ª Fase da

2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres

sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto de Lei nº 3.679/2009

é retirado da pauta por determinação do Presidente, por não cumprir pressupostos

regimentais. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os

pareceres pela aprovação, no 2º turno, dos Projetos de Lei nºs 2.123/2008 (relator:

Deputado Domingos Sávio), 3.149/2009 (relator: Deputado Juarez Távora),

3.255/2009 (relator: Deputado Zé Maia), 3.300/2009 (relator: Deputado Antônio Júlio,

em virtude de redistribuição) e 3.515/2009 na forma do vencido no 1º turno (relator:

Deputado Adelmo Carneiro Leão); e pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei

nºs 2.131/2008 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável (relator: Deputado Inácio Franco), 3.115/2009 (relator:

Deputado Adelmo Carneiro Leão) e 3.238/2009 na forma do Substitutivo nº 2, da
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Comissão de Saúde (relator: Deputado Adelmo Carneiro Leão). O parecer sobre o

Projeto de Lei nº 3.595/2009, no 1º turno, deixa de ser apreciado em virtude de

solicitação de prazo regimental pelo relator, Deputado Inácio Franco. Registra-se a

presença do Deputado Carlin Moura. 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

4.686/2009. 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 Antônio Júlio e Juarez

Távora (4) em que solicitam seja encaminhado ao Governador do Estado, ao Prefeito

Municipal de Congonhas e ao Presidente da Companhia Siderúrgica Nacional pedido

de providências com vistas ao envio de informações sobre a implantação de distrito

industrial nesse Município, a serem utilizadas na elaboração de informativo mensal

que será distribuído à população local; seja encaminhado ao Secretário de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedido de providências com vistas à

agilização dos estudos e do relatório de impacto ambiental da implantação de distrito

industrial em Congonhas; seja encaminhado ao Diretor-Presidente da Codemig

pedido de providências com vistas à agilização da elaboração do cadastro das

propriedades a serem desapropriadas para a implantação de distrito industrial em

Congonhas; e seja encaminhado ao Presidente da Companhia Siderúrgica Nacional

pedido de providências com vistas a que se dê preferência à população de

Congonhas e região na contratação de empresas, fornecedores, prestadores de

serviços e mão de obra para a implantação de distrito industrial nesse Município.

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 no dia 15/10/2009, às 10 horas, com a finalidade de

apreciar os Pareceres para o 2º Turno dos Projetos de Lei nºs 2.962 e 3.679/2009 e o

Parecer para o 1º Turno do Projeto de Lei nº 3.595/2009; determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de outubro de 2009.

Zé Maia, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Eros Biondini - Inácio
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Franco.

ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

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

14/10/2009

Às 15h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Elmiro Nascimento, Neider Moreira e Carlin Moura (substituindo o Deputado Padre

João, por indicação da Liderança do Bloco PMDB - PT - PCdoB), membros da

supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Gil Pereira. 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 acusa o recebimento do Projeto de Lei nº

3.619/2009, no 1º turno, com as Emendas nºs 3 e 4, recebidas em Plenário, do qual

avocou a si a relatoria. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

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

apreciação do Plenário. O Presidente determina a distribuição de avulsos de seu

parecer sobre as emendas apresentadas em Plenário ao Projeto de Lei nº

3.619/2009, em 1º turno, o qual conclui pela aprovação da Emenda nº 3 na forma da

Submenda nº 1 e pela rejeição da Emenda nº 4. 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 4.729 a 4.733/2009 e 4.755/2009. Cumprida a

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

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, dia

15/10/2009, às 10h30min, para apreciar o parecer sobre as emendas apresentadas

em Plenário ao Projeto de Lei nº 3.619/2009, em 1º turno, determina a lavratura da

ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de outubro de 2009.

Délio Malheiros, Presidente - Weliton Prado - Zé Maia - Neider Moreira - Carlin

Moura.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 21 DE OUTUBRO DE 2009

ATAS

ATA DA 74ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/10/2009

Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho

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 -; votação secreta; inexistência de

quórum para votação; anulação da votação; renovação da votação secreta;

aprovação - Indicação, feita pelo Governador do Estado, do nome do Sr. Antônio

Maurício Fortini para o cargo de Diretor da Arsae-MG; votação secreta; aprovação;

questão de ordem - Indicação, feita pelo Governador do Estado, do nome do Sr.

Teodoro Alves Lamounier para o cargo de Diretor da Arsae-MG; votação secreta;

aprovação - 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições: Discussão, em turno

único, do Veto Parcial à Proposição de Lei nº 19.257; votação secreta do veto ao art.

5º e ao parágrafo único do art. 17-A da Lei nº 14.309, acrescentado pelo art. 9º;

manutenção - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.679/2009; requerimento do

Deputado Adelmo Carneiro Leão; aprovação do requerimento - Votação, em 1º turno,

do Projeto de Lei nº 3.255/2009; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 com a

Emenda nº 1 - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.309/2007; aprovação na

forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

3.487/2009; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 1º turno, do

Projeto de Lei nº 1.398/2007; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 com as

Emendas nºs 1 e 2 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.962/2009;

designação de relator; emissão de parecer pelo relator; encerramento da discussão;

votação do projeto, salvo emenda; aprovação; votação da Emenda nº 1; aprovação -

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.368/2009; aprovação na forma do

Substitutivo nº 1; declaração de voto - Encerramento.



____________________________________________________________________________
1118

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - Dinis Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento

Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Ana Maria

Resende - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz -

Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira -

Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano -

Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir -

Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gláucia Brandão -

Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juarez

Távora - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Pinduca Ferreira -

Ronaldo Magalhães - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago

Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Walter Tosta - Wander Borges - Zezé Perrella.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - 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 Arsae-MG. A Comissão
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Especial opina pela aprovação do nome. A Presidência vai submeter a matéria a

votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso I, c/c os arts.

252 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 e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem

seus lugares. Em votação, a indicação.

- Procede-se à votação secreta por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram apenas 37 Deputados. Portanto, não há quórum para

votação. A Presidência a torna sem efeito. A Presidência verifica, de plano, que já se

configurou o quórum para votação. A Presidência vai renovar a votação. Em votação,

a indicação.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Alberto Pinto Coelho -

Ana Maria Resende - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio

Braz - Carlos Mosconi - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves -

Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Duarte Bechir -

Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gláucia Brandão -

Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - João Leite -

Juarez Távora - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Pinduca Ferreira - Ronaldo

Magalhães - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -

Walter Tosta - Zezé Perrella.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 39 Deputados. Não houve voto contrário. Está,

portanto, aprovada a Indicação, feita pelo Governador do Estado, do nome do Sr.

Octávio Elísio Alves de Brito para o cargo de Diretor da Arsae-MG. Oficie-se ao

Governador do Estado.

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. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo

secreto, de conformidade com o art. 261, inciso I, c/c os arts. 252 e 255, do

Regimento Interno. A fim de proceder à votação pelo processo eletrônico, a
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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, a indicação.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Alberto Pinto Coelho -

Ana Maria Resende - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlos

Mosconi - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves - Domingos Sávio -

Doutor Rinaldo - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Duarte Bechir - Elmiro Nascimento -

Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares -

Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - João Leite - Juarez Távora - Maria

Tereza Lara - Mauri Torres - Pinduca Ferreira - Ronaldo Magalhães - Sargento

Rodrigues - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Walter Tosta - Zezé

Perrella.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 36 Deputados. Votaram “não” 2 Deputados, que,

somados ao Deputado Dinis Pinheiro, perfazem o total de 39 parlamentares

presentes. Está, portanto, aprovada a Indicação, feita pelo Governador do Estado, do

nome do Sr. Antônio Maurício Fortini para o cargo de Diretor da da Arsae-MG. Oficie-

se ao Governador do Estado.

Questão de Ordem

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, estou recebendo as instruções.

Para que seja validada a votação, deve haver, no mínimo, 39 votos.

O Sr. Presidente - Segundo o Regimento Interno, é necessário que haja 39

presenças em Plenário.

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. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo

secreto, de conformidade com o art. 261, inciso I, c/c os arts. 252 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



____________________________________________________________________________
1121

processo e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus

lugares. Em votação a indicação.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Alberto Pinto Coelho -

Ana Maria Resende - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio

Braz - Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro

Silva - Delvito Alves - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor

Ronaldo - Doutor Viana - Duarte Bechir - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio

Avelar - Fahim Sawan - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio -

Inácio Franco - Ivair Nogueira - João Leite - Juarez Távora - Maria Tereza Lara -

Mauri Torres - Pinduca Ferreira - Ronaldo Magalhães - Sargento Rodrigues -

Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Walter Tosta - Zezé Perrella.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 40 Deputados. Votou “não” 1 Deputado. Houve 1

voto em branco. Está, portanto, aprovada a indicação, feita pelo Governador do

Estado, do nome do Sr. Teodoro Alves Lamounier para o cargo de Diretor da Arsae-

MG. Oficie-se ao Governador do Estado.

2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a Presidência passa à

2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na

pauta.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei

nº 19.257, que altera a Lei nº 14.309, de 19/6/2002, que dispõe sobre as políticas

florestal e de proteção à biodiversidade do Estado, e o art. 7º da Lei Delegada nº 125,

de 25/1/2007, que dispõe sobre a estrutura orgânica básica da Secretaria de Estado

de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad -, e dá outras

providências. A Comissão Especial opina pela manutenção do veto. Em discussão, o

veto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 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
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“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 art. 5º

e ao parágrafo único do art. 17-A da Lei nº 14.309, acrescentado pelo art. 9º.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Alberto Pinto Coelho -

Ana Maria Resende - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio

Braz - Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro

Silva - Delvito Alves - Doutor Rinaldo - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Duarte Bechir

- Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gláucia Brandão -

Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - João Leite -

Juarez Távora - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Pinduca Ferreira - Ronaldo

Magalhães - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -

Walter Tosta - Zezé Perrella.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 39 Deputados. Votou “não” 1 Deputado. Está,

portanto, mantido o veto parcial à Proposição de Lei nº 19.257. Oficie-se ao

Governador do Estado.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.679/2009, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco

Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - Bird - e dá outras providências.

A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de

Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Vem à Mesa requerimento

do Deputado Adelmo Carneiro Leão solicitando o adiamento da votação do projeto.

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 3.255/2009, do Governador do Estado,

que cria a Fundação Centro Internacional de Educação, Capacitação e Pesquisa

Aplicada em Águas - HidroEx - e dá outras providências. A Comissão de Justiça

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

apresentou. A Comissão de Minas e Energia perdeu o prazo para emitir parecer. A
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Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Justiça. Emendado em Plenário,

voltou o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, que opina pela aprovação da

Emenda nº 1. Em votação, o Substitutivo nº 1, salvo emenda. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em

1º turno, o Projeto de Lei nº 3.255/2009 na forma do Substitutivo nº 1, com a Emenda

nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 2º 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 a ser utilizado por pessoa

portadora de deficiência física, visual ou mental (severa ou profunda) ou autista, e dá

outras providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do

projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores

inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 1.309/2007 na forma do

vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.487/2009, do Deputado Zé Maia, que

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

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do

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

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

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em

2º turno, o Projeto de Lei nº 3.487/2009 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão

de Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.398/2007, do Deputado Dinis

Pinheiro, que dispõe sobre a obrigatoriedade de os Centros de Formação de

Condutores - CFCs - adaptarem seus veículos na forma que menciona e dá outras
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providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na

forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão do Trabalho opina pela

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

Justiça, com a Emenda nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira

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

Justiça, com a Emenda nº 1, da Comissão do Trabalho, e a Emenda nº 2, que

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

discussão. Em votação, o Substitutivo nº 1, salvo emendas. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Em votação, as Emendas nºs 1 e 2. As Deputadas e os Deputados que as aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está, portanto, aprovado,

em 1º turno, o Projeto de Lei nº 1.398/2007 na forma do Substitutivo nº 1, com as

Emendas nºs 1 e 2. À Comissão do Trabalho.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.962/2009, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a permutar com José Barcelos Costa os imóveis que

especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A

Comissão de Fiscalização Financeira perdeu o prazo para emitir parecer. A

Presidência, nos termos do § 2º do art. 145 do Regimento Interno, designa relator da

matéria o Deputado Gustavo Valadares. Com a palavra, o Deputado Gustavo

Valadares para emitir seu parecer.

O Deputado Gustavo Valadares - Sr. Presidente, meu parecer é o seguinte:

PARECER  PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.962/2009

Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em epígrafe tem por escopo

autorizar o Poder Executivo a permutar com José Barcelos Costa o imóvel que

especifica.

A proposição foi apreciada preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

Em seguida, foi encaminhada à Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária, que perdeu o prazo para emitir seu parecer.

Incluído o projeto na ordem do dia para apreciação, nos termos do art. 145 do



____________________________________________________________________________
1125

Regimento Interno, o Presidente da Assembleia designou este Deputado como relator

para, em 24 horas, emitir parecer.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.962/2009 tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a

efetuar permuta de um terreno de propriedade do Estado, com área de 2.530,83m²,

situado na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, em Belo Horizonte, remanescente de

uma área de 34.111m², desapropriada para a construção da Via Expressa Leste-

Oeste, por outro, pertencente a José Barcelos Costa, constituído pelos lotes nºs 2 e

3-A, da quadra 14, 5ª seção, do Bairro São Francisco, em Belo Horizonte.

Cabe ressaltar que o imóvel do Estado é bastante irregular e de difícil edificação,

mas confronta ao fundo com o Loteamento Califórnia. Assim, o responsável por esse

empreendimento, José Barcelos Costa, tem interesse na área para criar um trecho de

acesso para a Via Expressa.

Por seu turno, os lotes pertencentes a José Barcelos Costa, localizados no Bairro

São Francisco, entre as Avenidas Carlos Luz e Presidente Antônio Carlos, são

regulares e possuem topografia adequada para a realização de benfeitorias. É do

interesse da administração pública a aquisição desses lotes, para transferir para o

local o projeto Bolsa de Materiais, que permite a transferência de equipamentos em

desuso ou postos em disponibilidade entre os órgãos públicos, e que atualmente

ocupa um galpão alugado nesse bairro.

Cabe destacar que foram anexados aos autos do processo dois laudos que

analisam as características de cada imóvel e atestam o valor venal de R$154.380,63

para o imóvel público e R$154.949,80 para o particular. Em decorrência da

proximidade dos valores e do interesse público no negócio a ser realizado, a permuta

será feita sem torna para as partes, conforme determina o art. 2º do projeto de lei.

A autorização explícita do Poder Legislativo para a alienação de valores

pertencentes ao ativo permanente do Estado é exigência contida no § 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.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, a proposição atende aos preceitos
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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.

Entretanto, apresentamos a Emenda nº 1 para acrescentar no art. 1º o nome de

Márcia Xavier Barcelos Costa, esposa de José Barcelos Costa, que também figura

nos registros dos lotes a serem permutados como proprietária.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.962/2009, no 1°

turno, com a seguinte Emenda nº 1.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se, no art. 1º, após o nome de José Barcelos Costa, a expressão “e

Márcia Xavier Barcelos Costa”.

O Sr. Presidente - Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a

discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que

o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a

Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de

Lei nº 2.962/2009 com a Emenda nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.368/2009, do Deputado João Leite,

que dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação nos postos de gasolina de cartaz com

informação do percentual de diferença entre os preços da gasolina e do álcool. A

Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do

Substitutivo nº 1, que apresenta. As Comissões de Defesa do Consumidor e de

Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº

1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 3.368/2009 na forma do

Substitutivo nº 1. À Comissão de Defesa do Consumidor.

Declaração de Voto

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, gostaria de aproveitar este

momento para dizer da nossa felicidade pela aprovação do Projeto de Lei nº
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1.309/2007, que autoriza o Poder Executivo a isentar do ICMS a aquisição de

automóvel para ser utilizado por pessoa portadora de deficiência física, visual ou

mental (severa ou profunda) ou autista. Na prática, esse projeto permitirá que o

responsável por pessoa legalmente incapaz de buscar solução para seus próprios

problemas tenha a condição de adquirir um veículo. A Lei nº 15.757, oriunda de

projeto do Deputado André Quintão, permitia ao governo isentar do ICMS os maiores

e capazes. Na prática, o menor, a pessoa incapaz não poderia ter a mesma

prerrogativa, a mesma opção de adquirir esse veículo. Então, esse projeto de lei de

minha autoria, aprovado em 2º turno, que vai agora para a sanção do Governador,

permitirá que a pessoa responsável por outra com deficiência física, visual ou mental

(severa ou profunda) ou autista também possa usufruir do benefício de adquirir um

veículo com a isenção do ICMS. Tenho certeza de que o Governador sancionará

esse projeto, que será transformado em lei, devido ao alcance social da matéria, pois

a pessoa portadora de deficiência física, que já necessita de cuidados especiais,

requer do Estado um auxílio para o seu responsável, e a forma que encontramos de

prestar esse auxílio foi a isenção do pagamento do ICMS na compra do veículo para

o seu transporte. Portanto, neste momento, a aprovação desse projeto é de grande

valia para essas pessoas que aguardam, por parte do governo do Estado, essa

isenção do ICMS. Sabemos que isso não representa uma quantia muito expressiva,

mas abater esse valor será significativo e relevante para o bolso do contribuinte

responsável por portador de deficiência física. Esperamos que o Governador possa

sancionar o projeto o mais rapidamente possível, para que seja transformado em lei e

para que essa lei seja regulamentada o mais brevemente possível. Sr. Presidente,

deixo aqui as minhas considerações e a minha declaração de voto, que foi favorável.

Agradeço aos companheiros pela compreensão da necessidade da aprovação desse

projeto. Muito obrigado.

Encerramento

O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a Presidência encerra a

reunião, desconvocando a extraordinária de logo mais, às 20 horas, e convocando as

Deputadas e os Deputados para a ordinária também de hoje, às 14 horas, com a

ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião.
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ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/10/2009

Às 10h17min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar,

Almir Paraca e Gil Pereira, membros da supracitada Comissão. Está presente,

também, o Deputado Wander Borges. 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 debater as questões que impedem a

implantação do sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário na

região de São Sebastião de Maquiné, no Município de Santa Luzia, e a discutir e

votar proposições da Comissão. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para

ouvir os Srs. Deputado Federal Mário Heringer; Clébio Antônio Batista,

Superintendente Operacional da Região Metropolitana de Belo Horizonte,

representando Ricardo Augusto Simões Campos, Diretor-Presidente da Copasa-MG;

e Ailton Gomes da Silva, Presidente da Associação Comunitária Bom Destino, que

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

Deputado Wander Borges, 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, 16 de outubro de 2009.

Fábio Avelar, Presidente - Carlos Gomes.

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/10/2009

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Doutor Rinaldo e Fahim Sawan, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião
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e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 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.

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, em 1º turno, cada um por sua vez, os pareceres

pela aprovação da Subemenda nº 1, apresentada em Plenário, à Emenda nº 1 ao

Projeto de Lei nº 2.366/2008 (relator: Deputado Doutor Rinaldo, em virtude de

redistribuição); e pela aprovação do Substitutivo nº 1 apresentado ao Projeto de Lei nº

3.586/2009. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

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

Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 4.742/2009. Submetidos a

discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação

Final dos Projetos de Lei nºs 314/2007, 2.418/2008 e 3.601/2009. 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 do Deputado Doutor

Rinaldo, em que solicita seja encaminhada ao setor de Auditoria Assistencial da

Secretaria de Estado de Saúde correspondência recebida nesta Comissão contendo

denúncia de suposto mal-entendido ocorrido no mês de setembro no Pronto-Socorro

Regional de Divinópolis, para providências cabíveis. 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 outubro de 2009.

Carlos Pimenta, Presidente - Doutor Rinaldo.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.261/2008

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório
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De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Liga Municipal de Desportos de Sabará, com sede no Município de

Sabará.

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 2.261/2008 objetiva declarar de utilidade pública a Liga

Municipal de Desportos de Sabará, com sede no Município de Sabará, fundada em

1942, que tem por finalidade a difusão do esporte amador, principalmente o futebol,

por meio do qual contribui para o desenvolvimento da cidadania.

Com esse propósito, a entidade busca, por intermédio de campeonatos e torneios,

a realização de eventos que envolvam a comunidade, principalmente as crianças e os

jovens carentes, visando à sua formação e à promoção humana.

Diante dessas considerações, acreditamos ser a instituição merecedora do título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.261/2008,

em turno único.

Sala das Comissões, 20 de outubro de 2009.

Ruy Muniz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.606/2009

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

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.

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”,
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do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.606/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Brasileira Kosmo’s de Artes Marciais, com sede no Município de Araxá, que tem

como finalidade a prática do esporte amador, em especial, de taekwondo, judô, kung

fu, capoeira e outras artes marciais.

Voltada para crianças e adolescentes, a entidade cultiva e incentiva o interesse por

essas modalidades esportivas nos atletas menores de idade, acompanhando sua

participação e aproveitamento escolar; divulga normas de segurança na prática de

artes marciais; realiza competições esportivas e atividades sociais; promove a

solidariedade e a participação de seus associados em eventos sociais, culturais,

educativos e esportivos; fomenta pesquisas e estudos de interesse 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 3.606/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 13 de outubro de 2009.

Gláucia Brandão, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.735/2009

Comissão de Cultura

Relatório

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

de utilidade pública o Circolo Trentino di Ouro Fino, com sede no Município de Ouro

Fino.

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 3.735/2009 pretende declarar de utilidade pública o Circolo

Trentino di Ouro Fino, com sede no Município de Ouro Fino, que tem como finalidade
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congregar as famílias de origem trentina, estimulando o sentimento associativo e

mantendo vivas as tradições e costumes da região Trentino-Alto Ádige, situada no

extremo norte da Itália, que possui uma das culturas mais antigas e preservadas do

mundo.

Para a consecução de seus objetivos, promove reuniões de caráter recreativo e

social entre os associados e convidados; desenvolve projetos nas áreas científica,

cultural e artística; celebra convênios com órgãos públicos e privados, nacionais e

internacionais, 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 3.735/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 20 de outubro de 2009.

Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.399/2008

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do Deputado Walter Tosta, o Projeto de Lei nº 2.399/2008 dispõe sobre

a obrigatoriedade de estabelecimentos que comercializam lâmpadas fluorescentes

colocarem à disposição dos consumidores lixeira para a sua coleta quando

descartadas ou inutilizadas.

A proposição foi encaminhada preliminarmente à Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo nº 1, por ela apresentado.

Vem, agora, a matéria a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, VIII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em comento dispõe sobre a obrigatoriedade de estabelecimentos

que comercializam lâmpadas fluorescentes colocarem à disposição dos

consumidores recipientes específicos para coleta das lâmpadas descartadas ou

inutilizadas. O seu escopo se assemelha ao de outras proposições já analisadas por
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esta Casa Legislativa que tratavam do recolhimento de pilhas, baterias e disquetes de

computadores. Todos esses itens já se encontram, portanto, agregados e

disciplinados em leis que focalizam temas específicos como a reciclagem de

materiais e a coleta seletiva, incluindo os resíduos especiais, entre eles as lâmpadas

fluorescentes. Essas normas de origem parlamentar configuram-se como abordagens

especiais de tópicos inerentes à Política Estadual de Resíduos Sólidos, implantada

por meio da Lei nº 18.031, de janeiro de 2009.

Em análise preliminar do projeto, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu

que seus objetivos já se encontram atendidos pela Lei nº 13.766, de 30/11/2000. Nos

termos dessa lei, oriunda de um projeto de autoria do relator desta proposição,

incumbe ao Conselho Estadual de Política Ambiental - Copam - estabelecer normas

para recolhimento, reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição final

ambientalmente adequada de resíduos sólidos que, por sua composição físico-

química, necessitem de procedimentos especiais para descarte no meio ambiente. O

§ 1º de seu art. 4º inclui entre tais resíduos sólidos disquetes de computador,

lâmpadas fluorescentes, pilhas e baterias. Semelhantemente ao que se pretende por

meio da proposição em análise, o § 2º do mesmo artigo introduz a norma de que “os

resíduos serão entregues pelos 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

estes adotem, diretamente ou por meio de terceiros, procedimentos de reutilização,

reciclagem e tratamento ou disposição final ambientalmente adequada”.

Na conclusão de seu parecer, a referida Comissão considerou, porém, inovador o

comando previsto no parágrafo único do art. 1º do projeto, que torna obrigatória a

instalação dos recipientes de coleta em local visível, com dizeres que chamem a

atenção do usuário para a importância e necessidade do descarte correto do produto

usado e para os riscos que esses resíduos representam para a saúde e para o meio

ambiene quando não tratados com a devida correção. Essa medida foi incorporada

ao Substitutivo nº 1 conjuntamente com o estabelecimento do prazo de 30 dias para a

entrada em vigor da nova lei, a fim de que os destinatários da norma possam adotar

as providências necessárias ao seu atendimento.
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Dessa forma, entendemos que os objetivos originais do Projeto de Lei nº

2.399/2008 encontram-se atendidos pela legislação em vigor, salvo o acréscimo

proposto por meio do Substitutivo nº 1, cuja aprovação recomendamos neste parecer.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.399/2008, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 20 de outubro de 2009.

Fábio Avelar, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator - Almir Paraca.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.826/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado por meio da Mensagem nº

411/2009, o projeto de lei em epígrafe “autoriza o Poder Executivo a contratar

operação de crédito no âmbito do Programa de Modernização da Administração das

Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial das Administrações Estaduais

– PMAE –, com o Banco de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES –, até o

limite que indica, e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 8/10/2009, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão, para receber parecer sobre a

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do art. 188, combinado

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

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder Executivo a promover a adesão do

Estado ao Programa de Modernização da Administração das Receitas e da Gestão

Fiscal, Financeira e Patrimonial das Administrações Estaduais - PMAE -, mediante

contratação de operação de crédito com o Banco Nacional de Desenvolvimento

Econômico e Social - BNDES -, até o limite de R$9.225.000,00, destinada a financiar

atividades e projetos do Estado nas áreas de resultado definidas no Plano Mineiro de

Desenvolvimento Integrado - PMDI -, em especial na execução dos Projetos
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“Descomplicar - Melhoria do Ambiente de Negócios” e “Ampliação da

Profissionalização de Gestores Públicos”.

Cumpre ressaltar que o PMAE, nos termos da Resolução nº 3.653 do Banco

Central do Brasil, visa à melhoria da qualidade do gasto e do ambiente de negócios,

por meio de linha de financiamento voltada para o fortalecimento da capacidade

gerencial, normativa, operacional e tecnológica voltadas para a administração geral e

patrimonial dos Estados e do Distrito Federal, o desenvolvimento e o aperfeiçoamento

de sistema de informação e a capacitação gerencial, entre outros objetivos.

A proposição prevê que os recursos decorrentes da operação de crédito serão

depositados em instituições financeiras autorizadas pelo Poder Executivo a operar

com o Estado. Além disso, autoriza o Poder Executivo a oferecer, como garantia para

a realização da operação, as cotas das receitas tributárias a que se referem os arts.

157 e 159, incisos I, alínea “a”, e II, da Constituição da República.

O projeto dispõe, ademais, que os recursos provenientes da operação serão

consignados como receita orçamentária do Estado e que o Orçamento consignará,

anualmente, os recursos necessários ao atendimento das despesas relativas à

amortização do principal, dos juros e dos demais encargos pertinentes.

Feitas essas considerações, passamos à análise da proposição.

Cabe-nos esclarecer que a esta Comissão incumbe a análise dos aspectos jurídico-

constitucionais da matéria.

Primeiramente, a autorização legislativa para a contratação de operação de crédito

pelo Estado, na forma definida no art. 29, III, da Lei Complementar Federal nº 101, de

4/5/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal –, faz-se necessária por força do disposto

no art. 32, § 1º, I, da mencionada norma e nos arts. 61, IV, e 90, XVIII, da

Constituição mineira. De acordo com o art. 61, IV, desta, compete à Assembleia

Legislativa dispor sobre dívida pública, abertura e operação de crédito.

A efetivação da operação de crédito depende não só de autorização legislativa,

como também 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
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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 nesse artigo é que o pleito formalizado pelo Estado

esteja fundamentado em parecer de seus órgãos técnicos e jurídicos que demonstre

a relação entre o custo e o benefício e o interesse social e econômico da operação.

A operação deverá também obedecer às condições e aos limites fixados pelo

Senado, especialmente às regras estabelecidas nas Resoluções nºs 40, de

20/12/2001, e 43, de 21/12/2001.

Além disso, o cumprimento dos limites e das condições relativas à realização de

operações de crédito por parte de cada ente da Federação, inclusive das empresas

por ele controladas, deverá ser verificado pelo Ministério da Fazenda. O parecer que

fundamentar o pleito deverá considerar a existência de prévia e expressa autorização

para a contratação em lei específica, na Lei Orçamentária Anual ou em créditos

adicionais; a inclusão, no Orçamento ou em créditos adicionais, dos recursos

provenientes da operação; e a observância dos limites e das condições fixadas pelo

Senado Federal – no caso, nas já mencionadas resoluções.

No que tange à garantia prestada, ressaltamos que o art. 167, § 4º, da Constituição

da República dispõe que é permitida a vinculação de receitas próprias geradas pelos

impostos a que se referem os arts. 155 e 156 e dos recursos de que trata o art. 157,

para a prestação de garantia ou contragarantia à União e para pagamento de débitos

para com esta.

Cumpre destacar que a autorização legislativa é apenas uma condição prévia para

a efetivação do empréstimo. Outras medidas de cunho normativo ou administrativo

ainda haverão de ser tomadas para que a pretensão do Poder Executivo se

concretize em definitivo.

Quanto à compatibilização da operação de crédito com os aspectos financeiros e

orçamentários exigidos pelas normas mencionadas, trata-se de matéria da

competência da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Conclusão

Com base no exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e
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legalidade do Projeto de Lei nº 3.826/2009.

Sala das Comissões, 20 de outubro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo, relator - Sebastião Costa - Ademir

Lucas - Padre João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.841/2009

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria da Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, o

Projeto de Resolução nº 3.841/2009 dispõe sobre a incidência de juros de mora nos

débitos oriundos da conversão de vencimentos e proventos e da complementação de

pensão em Unidade Real de Valor – URV – de que tratam a Resolução nº 5.216, de

12/8/2004, e o art. 5º da Resolução nº 5.305, de 22/6/2007.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 7/10/2009, o projeto foi distribuído à Mesa

da Assembleia para, nos termos do inciso VIII do art. 79 do Regimento Interno,

receber parecer.

Fundamentação

A proposta em epígrafe dispõe sobre os procedimentos para apuração e quitação

de valores decorrentes da incidência de juros moratórios sobre a diferença decorrente

da conversão dos vencimentos percebidos, em abril de 1994, em Unidade Real de

Valor – URV. Vale dizer que o reconhecimento do direito à citada diferença se deu

mediante decisão da Mesa da Assembleia Legislativa, proferida em 2/7/2002, a qual

determinou a incorporação do percentual de 11,98% à tabela de vencimentos dos

servidores da Assembleia Legislativa a partir de 1º/7/2002.

O pagamento de parcelas não abrangidas pela referida decisão foi autorizado pela

Resolução nº 5.216, de 12/8/2004, mediante a celebração de acordo extrajudicial ou

transação judicial. No entanto, essa norma previu que a quitação desse débito

ocorreria parceladamente, sem juros nem atualização monetária. Assim, somente se

aplicava o índice correspondente a 0,25% a.m. sobre o saldo devedor, até que, com a

edição da Resolução nº 5.314, de 18/7/2008, esse débito passou a ser corrigido com

base na Tabela de Fatores de Atualização Monetária da Corregedoria do Tribunal de

Justiça de Minas Gerais.
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Agora, vem a proposição em apreço propor o pagamento de juros moratórios, uma

vez que o principal vem sendo pago, como se afirmou, parceladamente. Em

conformidade com decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal – STF –, no

Processo Administrativo nº 323.526, propõe-se que esses juros sejam calculados à

base de 1% ao mês até agosto de 2001 e, a partir dessa data, à base de 0,5% ao

mês.

Como foi ressaltado na justificação do projeto, o STF considerou, na determinação

do percentual dos juros, a Medida Provisória nº 2.180, de 24/8/2001, publicada em

27/8/2001, que acrescentou à Lei nº 9.494, de 10/9/97, o art. 1º-F, determinando que

"os juros de mora, nas condenações impostas à Fazenda Pública para pagamento de

verbas remuneratórias devidas a servidores e empregados públicos, não poderão

ultrapassar o percentual de seis por cento ao ano".

Portanto, o projeto não veicula nenhum tipo de aumento; apenas reconhece o

direito devido em virtude do atraso do cumprimento de obrigação da administração

com seus servidores.

Diante disso, não vislumbramos óbice à tramitação da proposição em relação à

constitucionalidade nem aos seus aspectos formais.

Apresentamos, a seguir, as Emendas nºs 1 e 2, a primeira revogando o art. 4º da

Resolução nº 5.118, de 13 de julho de 1992, tendo em vista ser matéria correlata ao

art. 13 da Resolução nº 5.115, de 1992, e a segunda estabelecendo como critério

para o início do pagamento da parcela variável a quitação dos débitos relativos aos

beneficiários que tenham celebrado, até o mês em que se der o início do pagamento

da parcela fixa, a transação judicial ou o acordo extrajudicial de que tratam a

Resolução nº 5.216, de 12/8/2004, e o art. 5º da Resolução nº 5.305, de 22/6/2007.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº

3.841/2009, no 1º turno, com as Emendas nºs 1 e 2, a seguir apresentadas.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 6º a seguinte redação:

“Art. 6º – Ficam revogados o art. 13 da Resolução nº 5.115, de 29 de maio de 1992,

e o art. 4º da Resolução nº 5.118, de 13 de julho de 1992.”.
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EMENDA Nº 2

Dê-se ao § 2º do art. 2º a seguinte redação:

“Art. 2° – (...)

§ 2º – O pagamento da parcela variável de que trata o inciso II do “caput” deste

artigo terá início no mês subsequente ao da quitação total dos débitos decorrentes do

disposto na Resolução nº 5.216, de 2004, e no art. 5º da Resolução nº 5.305, de

2007, atualizados nos termos dos arts. 6º a 10 da Resolução nº 5.314, de 2008,

devidos aos beneficiários que tenham celebrado a transação judicial ou o acordo

extrajudicial de que tratam essas resoluções até a data fixada no §1º deste artigo.”.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 19 de outubro de 2009.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Dinis Pinheiro, relator - Doutor Viana - José

Henrique - Weliton Prado - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.883 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.883/2008, de autoria do Deput ado Luiz Humberto Carneiro,

que declara de utilidade pública a Associação Regional dos Usuários da Bacia

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

de Iraí de Minas, 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° 2.883/2008

Declara de utilidade pública a Associação Regional dos Usuários da Bacia

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

Iraí de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Regional dos Usuários da

Bacia Hidrográfica do Rio Bagagem e seus Afluentes - Assobag -, com sede no

Município de Iraí de Minas.
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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.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.363 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.363/2009, de autoria do Deput ado Sargento Rodrigues, que

declara de utilidade pública a Sociedade Orquidófila de Lagoa Santa - Sols -, com

sede no Município de Lagoa Santa, 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° 3.363/2009

Declara de utilidade pública a Sociedade Orquidófila de Lagoa Santa - Sols -, com

sede no Município de Lagoa Santa.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Soc iedade Orquidófila de Lagoa Santa

- Sols -, com sede no Município de Lagoa Santa.

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.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.487 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.487/2009, de autoria do Deput ado Zé Maia, que altera a

redação do parágrafo único do art. 1° da Lei n° 14. 065, de 22 de novembro de 2001,

que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Santo Antônio do

Monte, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencid o no 1° turno.

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

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

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.487/2009

Concede prazo ao donatário do imóvel de que trata a Lei n° 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. 1° – Fica concedido ao donatário do imóvel de que trata a Lei n° 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.

Parágrafo único – O imóvel de que trata a Lei n° 14 .065, de 2001, terá uma área de

1.000m² (um mil metros quadrados) doada ao Instituto Nacional do Seguro Social –

INSS – para a instalação de agência desse instituto.

Art. 2° – O imóvel de que trata a Lei n° 14.065, de  2001, reverterá ao patrimônio do

Estado se, findo o prazo estabelecido no “caput” do art. 1°, não lhe tiverem sido

dadas as destinações previstas nesta lei.

Art. 3° – Fica revogado o art. 2° da Lei n° 14.065,  de 2001.

Art. 4° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 14 de outubro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ronaldo Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.593 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.593/2009, de autoria do Deput ado Mauri Torres, que declara

de utilidade pública a Fundação Lara Resende, com sede no Município de São João

del-Rei, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 3.593/2009

Declara de utilidade pública a Fundação Lara Resende – FLR –, com sede no

Município de São João del-Rei.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Fun dação Lara Resende – FLR –,

com sede no Município de São João del-Rei.

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

Sala das Comissões, 30 de setembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ronaldo Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.634 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.634/2009, de autoria do Deput ado Wander Borges, que

declara de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados

da Região Metropolitana de Belo Horizonte - Apac-RMBH -, com sede no Município

de Santa Luzia, 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° 3.634/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência aos

Condenados da Região Metropolitana de Belo Horizonte - Apac-RMBH -, com sede

no Município de Santa Luzia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Proteção e Assistência

aos Condenados da Região Metropolitana de Belo Horizonte - Apac-RMBH -, com

sede no Município de Santa Luzia.

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

Sala das Comissões, 14 de outubro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ana Maria Resende.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.670 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.670/2009, de autoria do Deput ado Sargento Rodrigues, que

declara de utilidade pública a Associação dos Reformados da Polícia Militar de Lavras

- ARPML -, 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° 3.670/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Reformados da Polícia Militar de

Lavras - ARPML -, com sede no Município de Lavras.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Reformados da

Polícia Militar de Lavras - ARPML -, com sede no Município de Lavras.

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

Sala das Comissões, 14 de outubro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ana Maria Resende.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 22 DE OUTUBRO DE 2009

ATAS

ATA DA 94ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 20/10/2009

Presidência do Deputado José Henrique

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

Correspondência: Mensagens nºs 421, 422, 423, 424 e 425/2009 (encaminhando os

Projetos de Lei nºs 3.880 e 3.881/2009, solicitação de tramitação em regime de

urgência para o Projeto de Lei nº 3.876/2009, processo relativo a terra devoluta a ser

legitimada pelo Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - Iter - e o Projeto de

Lei nº 3.882/2009, respectivamente), do Governador do Estado - Proposta de Ação

Legislativa nº 1.030/2009, de autoria popular - Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente):

Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 3.883 a 3.893/2009 -

Requerimentos nºs 4.803 a 4.822/2009 - Requerimentos da Comissão de Defesa do

Consumidor e dos Deputados Carlin Moura e outros, Carlos Gomes e outros e Paulo

Guedes - Comunicações: Comunicações das Comissões de Política Agropecuária, de

Fiscalização Financeira, de Segurança Pública (2), de Educação, de Assuntos

Municipais, de Administração Pública, de Cultura, de Saúde e de Meio Ambiente e

dos Deputados Ronaldo Magalhães, Dalmo Ribeiro Silva e Elmiro Nascimento -

Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Padre João, Arlen Santiago, Paulo

Guedes, Gustavo Valadares e Arlen Santiago - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase:

Abertura de Inscrições - Discurso do Deputado Paulo Guedes - Designação de

Comissões: Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Parcial à

Proposição de Lei nº 19.248 - Decisões da Presidência (2) - Palavras do Sr.

Presidente (2) - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho

de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Carlin Moura e outros, Carlos

Gomes e outros e Paulo Guedes; deferimento - Discussão e Votação de Pareceres:

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 3.487/2009; aprovação - Votação de

Requerimentos: Requerimento da Comissão de Defesa do Consumidor; aprovação -

Encerramento - Ordem do Dia.
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Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Dinis Pinheiro - Adalclever

Lopes - Ademir Lucas - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlos Gomes - Carlos

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

Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma

Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Elmiro

Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gláucia

Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Juarez

Távora - 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 -

Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -

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

Zezé Perrella.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h14min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O Deputado Antônio Carlos Arantes, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte

correspondência:

“MENSAGEM Nº 421/2009*
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Belo Horizonte, 14 de outubro de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

Assembleia Legislativa, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a doar ao

Município de Coimbra imóvel com área de 23.000m² (vinte e três mil metros

quadrados), situado na Rua Santo Antônio, s/nº, naquele Município, registrado sob o

nº 28.197 do Livro 3-AQ, fls. 48v e 50v, em 15 de dezembro de 1983, no Cartório de

Registro de Imóveis da Comarca de Viçosa.

O projeto encaminhado dá destinação pública ao imóvel em questão, com a

construção de casas populares e de uma creche.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter aos seus

Nobres Pares o projeto de lei anexo.

Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 3.880/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Coimbra o imóvel que

especifica.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Coimbra imóvel

com área de 23.000m² (vinte e três mil metros quadrados), situado na Rua Santo

Antônio, s/nº, naquele Município, registrado sob o nº 28.197 do Livro 3-AQ, fls. 48v e

50v, em 15 de dezembro de 1983, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de

Viçosa.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” destina-se à construção de casas

populares e de uma creche.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, no

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

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

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.

“MENSAGEM Nº 422/2009*
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Belo Horizonte, 14 de outubro de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa Egrégia Assembleia Legislativa,

projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Jacinto imóvel

constituído de uma área de 7.356,44m2 e respectiva edificação, situado na Rua

Prefeito Antônio Quaresma, nº 817, naquele Município, registrado sob o nº 145, Livro

3-C, fls. 130, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jacinto.

O imóvel terá finalidade pública, sendo destinado ao funcionamento da Escola

Municipal Pedro Abelardo de Almeida.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter aos seus

Nobres Pares o projeto de lei anexo.

Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI 3.881/2009

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

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Jacinto imóvel

constituído de uma área de 7.356,44m2 e respectiva edificação, situado na Rua

Prefeito Antônio Quaresma, nº 817, naquele Município, registrado sob o nº 145, Livro

3-C, fls. 130, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jacinto.

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

da Escola Municipal Pedro Abelardo de Almeida.

Art. 2º - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos,

contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe for dada a destinação

prevista no parágrafo único do art. 1º.

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.

“MENSAGEM Nº 423/2009*

Belo Horizonte, 16 de outubro de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Nos termos do art. 69, da Constituição do Estado, solicito a essa Egrégia
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Assembleia Legislativa que o Projeto de Lei nº 3.876/2009, que uniformiza os critérios

gerais de gestão e execução para transferência gratuita de bens, valores ou

benefícios, por órgãos e entidades da Administração Pública do Poder Executivo, no

âmbito dos programas sociais que especifica, seja apreciado em regime de urgência.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência a manifestação do meu elevado apreço e

distinta consideração.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.”

- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.876/2009.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 424/2009*

Belo Horizonte, 16 de outubro de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho à apreciação dessa Egrégia Assembleia Legislativa, no uso da

competência que me confere o inciso V do art. 90 da Constituição do Estado, o

expediente contendo solicitação para que seja aprovada a alienação de terra devoluta

à Sra. Glauce Botelho Pinto, no Município de Felizburgo.

Atendendo à determinação constitucional e por considerar pertinentes as razões

aduzidas pelo Diretor Fundiário do Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais -

ITER, submeto aos nobres Deputados a inclusa solicitação.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.

Belo Horizonte, 5 de outubro de 2009.

Assunto: Encaminha processo com área superior a 100,00 hectares.

Senhor Subsecretário,

O Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - ITER, cumprindo o disposto no

art. 10, § 1º da Lei nº 11.020, de 08/01/1993 e Lei nº 13.468, de 17/01/2000 que criou

o ITER, vem solicitar a V. Exa. que encaminhe Mensagem a Egrégia Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais, pedindo aprovação para a alienação de terra

devoluta à Sra. Glauce Botelho Pinto, Fazenda Caraiva/Brejos/Córrego Azul, Distrito

e Município de Felizburgo, com área de 123,7350 hectares para que, após cumpridos
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todos os procedimentos legais exigidos, possa a Assembleia do Estado de Minas

Gerais, nos termos do art. 62 - inciso XXXIV da Constituição Estadual, com a redação

da Emenda Constitucional nº 34, de 08 de julho de 1998, aprovar o pedido supra

citado através de Resolução, e em consequência, seja expedido o título definitivo por

este Instituto.

À elevada consideração.

Gilson Pereira de Freitas, Diretor Fundiário do ITER-MG.”

- À Comissão de Política Agropecuária para os fins do art. 102, inciso IX, alínea “e”,

do Regimento Interno, nos termos da Decisão Normativa de 17/6/93.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 425/2009*

Belo Horizonte, 20 de outubro de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa Egrégia

Assembleia Legislativa, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a contratar

operação de crédito no âmbito do Programa Emergencial de Financiamento aos

Estados e ao Distrito Federal - PEF/BNDES - e dá outras providências.

O projeto de lei ora encaminhado tem como finalidade viabilizar a adesão do Estado

ao Programa Emergencial de Financiamento aos Estados e ao Distrito Federal -

PEF/BNDES - nos termos da Resolução nº 3.794, de 7 de outubro de 2009, do Banco

Central do Brasil, mediante contratação de operação de crédito com instituição

financeira oficial federal, até o limite de R$267.270.000,00 (duzentos e sessenta e

sete milhões, duzentos e setenta mil reais).

Por entendê-la relevante e para melhor compreensão do conteúdo do projeto, faço

anexar Exposição de Motivos do Secretário de Estado de Fazenda.

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a apresentar o projeto de lei,

convicto de que os ilustres membros desta Casa Legislativa haverão de conferir-lhe o

necessário apoio, de modo a colocá-lo em tramitação em regime de urgência, em

razão da importância e premência da matéria.

Aécio Neves, Governador do Estado.

Exposição de Motivos
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Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Minas Gerais,

Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência

anteprojeto de lei que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito no

âmbito do Programa Emergencial de Financiamento aos Estados e ao Distrito Federal

– PEF/BNDES – e dá outras providências.

A finalidade do projeto de lei ora encaminhado é propiciar a adesão do Estado em

linha de crédito adicional oferecida pelo Banco Nacional de Desenvolvimento

Econômico e Social – BNDES –, a partir da ampliação dos limites autorizados pela

Resolução nº 3.794/09, do Banco Central do Brasil, no montante de R$6 bilhões,

cabendo ao Estado de Minas Gerais o valor de R$267.270.000,00 (duzentos e

sessenta e sete milhões e duzentos e setenta mil reais), em complemento aos

recursos anteriormente destinados ao Estado no montante de R$178.180.000,00

(cento e setenta e oito milhões e cento e oitenta mil reais), autorizado pela Resolução

nº 3.716/09, do Banco Central do Brasil.

A ampliação de limites financeiros do Programa Emergencial de Financiamento aos

Estados e ao Distrito Federal – PEF/BNDES –, aprovada pela Resolução BACEN

3.794/09, foi motivada, principalmente, pelas perdas verificadas no Fundo de

Participação do Estado – FPE –, do IPI-Exportação e CIDE para o ano de 2009, que,

no caso do Estado de Minas Gerais, projetam redução em relação aos valores

orçados de aproximadamente R$315 milhões, além da queda de arrecadação nas

receitas próprias dos Estados, que em Minas Gerais alcança cerca de R$1,9 bilhão,

em relação ao previsto para 2009.

Referida contratação tem como objetivo maior minimizar os efeitos da redução de

receitas fiscais do Estado, ocasionada pela crise financeira mundial, e financiar

importantes programas e projetos nas áreas de resultado definidas pela Lei nº

15.032, de 20 de janeiro de 2004, que estabelece o Plano Mineiro de

Desenvolvimento Integrado, atualizado pela Lei nº 17.007, de 28 de setembro de

2007.

A continuidade e ampliação desses programas e projetos propiciará ao Estado

seguir com os importantes avanços conquistados nas áreas sociais e econômicas do

Estado, possibilitando a ampliação dos resultados visivelmente exitosos dos mesmos,
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como é o exemplo na área de educação, na qual o percentual de alunos com nível

recomendado de leitura aos 8 anos de idade saltou de 65,7% em 2007 para 72,5%

em 2008, na saúde, onde a taxa de mortalidade infantil caiu de 16,34 por mil

nascidos, em 2005, para 14,84. Ou, ainda, no setor rodoviário, em que foram

atendidos 101 dos 224 municípios que não possuíam ligação asfáltica quando o

Governador assumiu em 2003.

A título de garantia e/ou contragarantia, o projeto prevê a vinculação, pelo Estado,

de sua cota da repartição constitucional das receitas tributárias estabelecidas nos

arts. 157 e 159 da Constituição da República, complementada pela vinculação de

suas receitas próprias, estabelecidas no art. 155 da Carta Magna.

Da mesma forma atribuída à Lei 18.341/09, a fim de conferir flexibilidade na

formação de garantias e melhores oportunidades econômicas para alocação de ativos

de propriedade do Estado, apresenta também, a título de garantia, direitos creditórios

do Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento – FINDES – e ativos remanescentes dos

processos de dissolução da MinasCaixa e de alienação do CREDIREAL e do

BEMGE.

Em conclusão, cumpre ressaltar que a proposta de lei ora apresentada assegura

maiores recursos para realização dos programas e projetos, nas áreas de resultado

definidas pelo Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, sendo destinados,

prioritariamente:

Novos Padrões de Gestão e Atendimento da Educação Básica, para melhoria da

infraestrutura física, mobiliário e equipamentos escolares da rede do ensino

fundamental e médio;

Centro da Juventude de Minas Gerais, na sua estruturação física para atendimento

aos jovens de 18 a 24 anos;

Implantação do SUAS, no cofinanciamento para municípios em serviços no

atendimento às crianças e adolescentes, em especial com trajetória de rua e trabalho

infantil, e cofinanciamento de serviços e benefícios para municípios na execução de

proteção básica;

Atendimento às Medidas Socioeducativas, para a modernização do sistema

socioeducativo;
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Gestão Integrada de Ações e Informações de Defesa Social, principalmente para a

modernização da logística de unidades operacionais que compõem as áreas

integradas (PMMG, Polícia Civil e CBMMG);

Lares Geraes, para a construção de unidades habitacionais no Programa Lares

Geraes Habitação Popular e Lares Geraes Segurança Pública;

Potencialização da Infraestrutura Logística da Fronteira Agroindustrial, para

pavimentação e restauração de rodovias;

Programa de Aumento da Capacidade e Segurança dos Corredores de Transporte,

principalmente para a operação e segurança viária.

Finalmente, a proposta de contratação submetida a essa laboriosa Casa Legislativa

não encontra óbice do ponto de vista da Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei

Complementar Federal 101/2000.

Esses os motivos de inegável interesse público que me levam a submeter-lhe o

anteprojeto de lei.

Simão Cirineu Dias, Secretário de Estado de Fazenda.

PROJETO DE LEI Nº 3.882/2009

Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito no âmbito do Programa

Emergencial de Financiamento aos Estados e ao Distrito Federal - PEF/BNDES - e dá

outras providências.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a promover o ingresso do Estado de

Minas Gerais no Programa Emergencial de Financiamento aos Estados e ao Distrito

Federal - PEF/BNDES - nos termos da Resolução nº 3.794, de 7 de outubro de 2009,

do Banco Central do Brasil, mediante a contratação de operação de crédito com

instituição financeira oficial federal, até o limite de R$267.270.000,00 (duzentos e

sessenta e sete milhões, duzentos e setenta mil reais).

Parágrafo único - A operação de crédito de que trata o “caput” tem por objetivo

financiar atividades e projetos do Estado, em especial nas áreas de resultado

definidas pela Lei nº 15.032, de 20 de janeiro de 2004, que estabelece o Plano

Mineiro de Desenvolvimento Integrado, atualizada pela Lei nº 17.007, de 28 de

setembro de 2007.

Art. 2º - Os recursos decorrentes da operação de crédito de que trata esta lei,
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objeto de contrato a ser celebrado, serão depositados em instituições financeiras

autorizadas pelo Poder Executivo a operarem com o Estado de Minas Gerais.

Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a oferecer como garantia para a

realização da operação de crédito objeto desta lei:

I - as cotas e as receitas tributárias a que se referem o art. 157, a alínea “a” do

inciso I e o inciso II do art. 159 da Constituição Federal;

II - ativos adquiridos pelo Estado de Minas Gerais em decorrência da extinção da

Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais - MINASCAIXA - e da alienação das

ações representativas do controle acionário do Banco de Crédito Real de Minas

Gerais S.A. - CREDIREAL - e do Banco do Estado de Minas Gerais S. A. - BEMGE -;

III - direitos creditórios do Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento - FINDES -, nos

termos do disposto no inciso V do art. 9º da Lei nº 15.981, de 16 de janeiro de 2006.

Parágrafo único - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar com o agente

financeiro o débito dos valores atrasados nas contas correntes onde são efetuados os

créditos dos recursos do Estado de que trata o inciso I do “caput”, mantidas em

agência do agente financeiro e indicadas no contrato, caso o principal, juros ou outros

encargos da operação de crédito não sejam pagos até a data prevista no contrato de

empréstimo.

Art. 4º - Havendo garantia da União para a realização da operação de crédito objeto

desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a oferecer, como contragarantia à

garantia da União, as cotas e as receitas tributárias previstas nos arts. 155, 157 e

159, combinados com o § 4º do art. 167 da Constituição Federal.

Art. 5º - Os recursos provenientes da operação de crédito de que trata esta lei serão

consignados como receita orçamentária do Estado.

Art. 6º - O Orçamento do Estado consignará, anualmente, recursos necessários ao

atendimento das despesas relativas à amortização do principal, juros e demais

encargos decorrentes da operação de crédito autorizada por esta lei.

Art. 7º - O art. 3º da Lei nº 18.341, de 24 de agosto de 2009, fica acrescido do

seguinte parágrafo único:

“Art. 3º - (...)

Parágrafo único - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar com o agente
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financeiro o débito dos valores atrasados nas contas correntes onde são efetuados os

créditos dos recursos do Estado de que trata o inciso I do “caput”, mantidas em

agência do agente financeiro e indicadas no contrato, caso o principal, juros ou outros

encargos da operação de crédito não sejam pagos até a data prevista no contrato de

empréstimo.”.

Art. 8º - 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.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.030/2009

Da Associação dos Moradores e Amigos de Formiga - Amafor -, sugerindo seja

apresentada proposição com o objetivo de proibir as instituições de ensino situadas

no Estado de cobrar taxa pela emissão de diploma. (- À Comissão de Participação

Popular.)

OFÍCIOS

Do Sr. Alberto Duque Portugal, Secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino

Superior, prestando informações relativas ao Requerimento n° 4.634/2009, da

Comissão de Educação.

Do Sr. Dilzon Melo, Secretário de Desenvolvimento Regional e Política Urbana e

Presidente do Conselho Estadual de Desenvolvimento Regional e Política Urbana,

encaminhando nota intitulada Movimento Pró-Conedru Minas Gerais. (- À Comissão

de Assuntos Municipais.)

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento e Gestão, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 4.498/2009 , do Deputado Braulio Braz.

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento e Gestão, prestando

informações relativas ao Projeto de Lei nº 3.681/2009, em atenção a pedido da

Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.681/2009.)

Do Sr. Clóvis Ferraz, Presidente da União Nacional dos Legislativos Estaduais,

convocando este Legislativo para a Assembleia Geral Extraordinária da Unale em

29/10/2009, na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná.

Do Sr. Alisson Diego Batista Moraes, Prefeito Municipal de Itaguara, prestando
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informações relativas ao Projeto de Lei nº 3.730/2009, em atenção a pedido da

Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.730/2009.)

Do Sr. Antônio Valadares Chamon, Presidente da Câmara Municipal de Abaeté,

solicitando o apoio desta Casa para a pavimentação asfáltica de trecho que liga

Cedro do Abaeté a Tiros. (- À Comissão de Transporte.)

Do Sr. Evandro Paiva Carrara, Prefeito Municipal de Santo Antônio do Amparo,

prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº 3.405/2009, em atenção a

pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.405/2009.)

Do Sr. Evandro Castanheira Lacerda, Presidente da Câmara Municipal de Lavras,

pedindo providências para a edição de lei que torne obrigatória a execução do Hino

Nacional nos jogos da série A do Campeonato Brasileiro de Futebol realizados no

Estado. (- À Comissão de Educação.)

Do Sr. Marcos Coelho de Carvalho, Prefeito Municipal de Araguari, prestando

informações relativas ao Projeto de Lei nº 3.630/2009, em atenção a pedido da

Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.630/2009.)

Do Sr. Wilson Dornelas Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de Monte

Carmelo, encaminhando o detalhamento de receitas e despesas dessa Câmara

referente a setembro 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. Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil do Estado (2),

agradecendo voto de congratulações formulado por esta Casa em atenção ao

Requerimento nº 4.400/2009, do Deputado Inácio Franco, justificando sua ausência

em audiência pública da Comissão de Segurança Pública em 13/10/2009, em

Barbacena, e informando a participação, na referida audiência pública, de

representantes do Departamento de Polícia Civil e da Delegacia Regional de Polícia

Civil.

Do Sr. Sebastião Donizete de Souza, Superintendente Regional do DNIT no

Estado, prestando informações relativas ao Requerimento n° 4.475/2009, da

Comissão de Assuntos Municipais.

Do Sr. Sebastião de Abreu Ferreira, Superintendente Regional do DNIT no Estado

(substituto), prestando informações relativas ao Requerimento n° 4.579/2009, da
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Comissão de Transporte.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil (8), prestando

informações relativas aos Projetos de Lei nºs 2.333, 2.439 e 2.870/2008 e 3.252,

3.348, 3.518, 3.630, 3.100, 3.254, 3.260, 3.263, 3.282, 3.310, 3.403, 3.411, 3.412,

3.421, 3.431, 3.495, 3.479 e 3.514/2009, em atenção a pedidos da Comissão de

Justiça. (- Anexem-se os ofícios e as notas técnicas aos respectivos projetos de lei.)

Do Sr. Frederico Melo, Subsecretário de Gestão da Secretaria de Planejamento,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 4.500/2009, do Deputado Délio

Malheiros.

Do Sr. Rodrigo Rigamonte Fonseca, Juiz Federal Substituto, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 4.483/2009, da Comissã o de Direitos Humanos.

Do Sr. Aluísio Augusto de Queiroz Braga, Chefe de Gabinete do Ministro dos

Transportes, prestando informações relativas ao Requerimento nº 3.708/2009, do

Deputado Braulio Braz.

Do Sr. Francisco Pinto da Fonseca, Gerente de Saneamento Ambiental do Sistema

Estadual de Meio Ambiente, prestando informações relativas ao Requerimento nº

4.515/2009, da Comissão de Meio Ambiente.

Do Sr. José Luiz Motta Avellar Azeredo, Assessor Especial do Ministro do

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, prestando informações relativas ao

Requerimento nº 4.638/2009, da Comissão de Política Agropecuária.

Da Sra. Rosani A. Araújo, Coordenadora de Logística e Execução da Secretaria

Executiva do Ministério da Ciência e Tecnologia, informando liberação de recursos

referentes a convênio firmado entre esse Ministério e a Secretaria de Ciência,

Tecnologia e Ensino Superior, para implantação de telecentros em escolas e

bibliotecas públicas. (- 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. Rodolfo Guimarães Filho, Superintendente de Apoio à Infraestrutura

Municipal da Secretaria de Transportes e Obras Públicas, dando ciência dos

convênios celebrados pela referida Secretaria em setembro 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.)
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Do Sr. Salvador Alves Nogueira, engenheiro civil aposentado do DER-MG,

apresentando texto em que conclui pela necessidade de enérgica intervenção do

Ministério Público nas ações realizadas nas rodovias brasileiras, especialmente na

BR-262, no trecho que liga Betim a Nova Serrana. (- À Comissão de Transporte.)

Do Sr. José Walter Pereira, de São João del-Rei, solicitando o apoio desta Casa à

nomeação dos aprovados em concurso para provimento do cargo de Oficial de

Justiça Avaliador, 1ª Instância. (- À Comissão de Administração Pública.)

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 3.883/2009

Institui a Política Estadual de Atenção, Acompanhamento e Tratamento de

Hipertensão Arterial em Crianças e Adolescentes e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a Política Estadual de Atenção, Acompanhamento e

Tratamento de Hipertensão Arterial em Crianças e Adolescentes, com o objetivo de

desenvolver medidas de prevenção, controle e assistência relacionadas à saúde

infanto-juvenil no Estado.

Art. 2º - A Política Estadual de Atenção, Acompanhamento e Tratamento de

Hipertensão Arterial em Crianças e Adolescentes será implementada pela Secretaria

de Estado de Saúde, em articulação com o Ministério da Saúde e as Secretarias

Municipais de Saúde.

Art. 3º - Na implementação da política de que trata esta lei, cabe ao Poder

Executivo:

I - desenvolver ações de promoção da qualidade de vida, educação, proteção e

recuperação da saúde e prevenção de danos;

II - organizar, no atendimento à criança e ao adolescente portador de hipertensão

arterial, uma linha de cuidados integrais, que inclua todos os níveis de atenção, com

assistência multiprofissional e interdisciplinar;
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III - identificar as causas das principais patologias e situações de risco que levam à

hipertensão arterial precoce;

IV - estabelecer critérios técnicos mínimos para o funcionamento e a avaliação dos

serviços de cuidado com portadores de hipertensão arterial precoce;

V - estabelecer condições para que a identificação dos problemas de hipertensão

arterial nos bebês seja feita até os seis meses de idade;

VI - garantir a realização de avaliações cardiológicas periódicas nas crianças, até o

quarto ano de vida;

VII - incentivar ampla cobertura no atendimento aos pacientes com hipertensão

arterial precoce, garantindo a universalidade de acesso, a equidade, a integralidade e

o controle social da saúde;

VIII - promover a educação continuada dos profissionais de saúde envolvidos com a

implantação da política de que trata esta lei, em conformidade com os princípios de

integralidade da assistência e humanização do atendimento;

IX - avaliar os resultados das ações da Política Estadual de Atenção,

Acompanhamento e Tratamento de Hipertensão Arterial em Crianças e Adolescentes,

com o fim de aprimorar a gestão e divulgar informações sobre a saúde cardiológica

infanto-juvenil no Estado.

Art. 4º - A política de que trata esta lei compreende os seguintes níveis de

atendimento:

I - atenção básica, que inclui ações de cunho individual ou coletivo, voltadas para a

promoção da saúde cardiológica, para a prevenção e a identificação precoce dos

problemas de hipertensão arterial, bem como ações dirigidas à informação, à

educação e à orientação familiar;

II - atenção de média complexidade, que inclui a triagem e o monitoramento da

hipertensão arterial precoce, da atenção diagnóstica e da terapêutica especializada,

com exames clínicos e laboratoriais de eletrocardiograma, ecocardiograma e teste de

esforço do paciente e familiares de 1º grau para avaliar desenvolvimento de

determinadas doenças, segundo código genético;

III - atenção de alta complexidade, que inclui diagnóstico e terapêutica

especializada.
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Parágrafo único - Os níveis de atendimento a que se refere o “caput” deste artigo

serão organizados segundo o Plano Diretor de Regionalização - PDR - do Estado.

Art. 5º - O programa contará com equipe multidisciplinar formada por médico

clínico, cardiologista pediátrico e por nutricionista, para seu desenvolvimento.

Art. 6º - O recém-nascido será submetido a triagem cardiológica neonatal universal

na maternidade, antes da alta hospitalar, ou em unidade da rede estadual de saúde.

Art. 7º - Os dados que possam subsidiar o gestor de saúde no planejamento, na

regulação, no controle e na avaliação da política de que trata esta lei serão incluídos

nos sistemas de informação do Sistema Único de Saúde - SUS.

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

Sala das Reuniões, 20 de outubro de 2009.

João Leite

Justificação: O projeto de lei em estudo, que institui a Política Estadual de Atenção,

Acompanhamento e Tratamento de Hipertensão Arterial em Crianças e Adolescentes,

visa, entre outros objetivos, identificar, mapear, diagnosticar e tratar o distúrbio

cardiológico da hipertensão arterial que ocorre precocemente em crianças e

adolescentes.

Estima-se que cerca de 3% a 5% das crianças e adolescentes no Brasil sejam

portadores de hipertensão arterial. Em crianças e adolescentes, causas secundárias

de hipertensão arterial são comuns, sendo as doenças renais as mais prevalentes.

Os casos de hipertensão arterial na infância são importantes indicadores da saúde

cardiovascular no indivíduo adulto, já que crianças com valores de pressão arterial

elevados tornam-se frequentemente adultos hipertensos. Isso torna os estudos de

prevalência de hipertensão arterial em crianças e adolescentes importantes

instrumentos de avaliação da saúde cardiovascular da população.

O foco atual da hipertensão arterial precisa ser modificado, pois a doença acomete

crianças e adolescentes, obesos ou não, em idades precoces, inclusive antes mesmo

da puberdade, levando-os a complicações cardiovasculares severas em idades

jovens, comprometendo a qualidade e a expectativa de vida dessas pessoas, com

enorme custo para o sistema de saúde público.

A hipertensão arterial nas crianças é considerada, geralmente, uma condição que



____________________________________________________________________________
1160

não leva ao surgimento de sintomas; entretanto, estudos recentes demonstraram que

várias crianças hipertensas apresentam evidências de lesões em órgãos como o

cérebro, rins e coração.

Em artigo publicado na revista “Pediatric Nephrology”, de junho de 2006,

pesquisadores avaliaram essas evidências de lesão. Segundo os resultados do

estudo, crianças com diagnóstico recente de hipertensão apresentam uma variedade

de sintomas inespecíficos, de maior ocorrência do que as crianças com pressão

arterial normal. Entre os sintomas podem ser citados dor de cabeça, dificuldade para

iniciar o sono e cansaço diurno. O estudo mostrou também que a maioria das queixas

diminuiram com 4 a 6 meses de uso de medicamentos anti-hipertensivos.

Pensando nisso, tem-se que a prevenção é elemento chave para garantir uma

infância saudável e uma consequente evolução favorável da saúde do indivíduo. Por

isso, este projeto de lei propõe dotar o serviço público dessa responsabilidade,

contribuindo inclusive para melhorar o desempenho escolar das crianças e reduzir

custos para o sistema público de saúde.

Não resta dúvida sobre o mérito da proposição que visa proteger a saúde das

crianças e adolescentes portadores de hipertensão arterial, alertando para a

necessidade de prevenção e tratamento da doença.

Há que se dizer, por oportuno, 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,

garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de

doenças e de outros agravos.

Há que se referir, ainda, à Lei nº 13.317, de 24/9/99, que contém o Código de

Saúde do Estado de Minas Gerais, que estabelece, em seu art. 3º, que a “saúde é um

direito fundamental do ser humano, cabendo ao Estado promover as condições

indispensáveis a seu pleno exercício”.

Verifica-se, então, que a matéria encontra-se no rol de competência legiferante do

Estado, não havendo óbice para apresentação deste projeto de lei, pelo que
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contamos com o apoio dos nobres pares para sua aprovação.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Ruy Muniz.

Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.192/2009, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.884/2009

Institui o transporte rodoviário intermunicipal alternativo de passageiros no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o transporte rodoviário intermunicipal alternativo de

passageiros no Estado.

Art. 2º - O transporte de que trata esta lei será explorado por pessoas físicas,

condutoras autônomas, que trafeguem em veículo próprio ou de aluguel e que, na

data de publicação desta lei, sejam detentoras de concessão, permissão ou

autorização do poder público municipal para explorar o transporte local de

passageiros, em veículos de três a quinze lugares.

Art. 3º - O transporte rodoviário intermunicipal alternativo de passageiros será

explorado mediante o atendimento dos seguintes requisitos:

I - cobrança de tarifa não inferior à praticada pelo transporte coletivo regular,

autorizado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -

DER-MG -;

II - embarque de passageiros em local diverso do que for utilizado pelo transporte

coletivo regular;

III - uso de veículos cuja data de fabricação não seja superior a oito anos e que

tenham seguro total, inclusive com cobertura de danos contra terceiros;

IV - inscrição, na parte externa do veículo, de forma facilmente identificável, da

expressão “Transporte Alternativo”.

Art. 4º - Esta lei será regulamentada no prazo de cento e vinte dias.

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

Sala das Reuniões, 20 de outubro de 2009.

Sargento Rodrigues

Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo instituir o transporte coletivo

intermunicipal alternativo de passageiros, o qual, nos termos do art. 2º, será
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explorado por pessoas físicas, condutoras autônomas, que trafeguem em veículo

próprio ou de aluguel, sejam detentoras de concessão, permissão ou autorização do

poder público municipal para explorar transporte local de passageiros, em veículos de

3 a 15 lugares.

O art. 3º da proposição estabelece as condições em que tal transporte será

explorado, determinando que a tarifa deve ser inferior à cobrada pelo transporte

coletivo regular, autorizado pelo DER-MG; que o embarque de passageiros se dê em

local diverso do utilizado pelo transporte coletivo regular; que os veículos tenham data

de fabricação não superior a oito anos e tenham seguro total, inclusive com a

cobertura de danos contra terceiros; e que haja inscrição, na parte externa do veículo,

da expressão “Transporte Alternativo”. A proposição tem como fulcro a

regulamentação do transporte alternativo, garantindo o controle e a fiscalização por

parte do Estado.

Por todo o exposto, solicitamos o apoio de nossos pares para a aprovação deste

relevante projeto.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Alencar da

Silveira Jr. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 540/2007, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI 3.885/2009

Institui a Semana Estadual de Luta contra a Depressão.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a Semana Estadual de Luta contra a Depressão, a ser

realizada anualmente na primeira semana do mês de agosto.

Parágrafo único - Na semana a que se refere o “caput” deste artigo, o poder público

promoverá atividades educativas a fim de conscientizar e orientar a população para o

enfrentamento da depressão.

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

Sala das Reuniões, 20 de outubro de 2009.

Fahim Sawan

Justificação: No mundo contemporâneo, em meio à correria do dia a dia, ao caos

das grandes cidades e às exaustivas jornadas de trabalho, estão cada vez mais
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frequentes os casos de depressão. Dados apontam que entre 15% e 20% das

pessoas já sofreram de depressão, sendo que a faixa etária mais atingida é dos 24

aos 44 anos. São números preocupantes em razão da gravidade da doença, que, de

acordo com os dados, é mais comum na população economicamente ativa, mas pode

acometer qualquer pessoa, independentemente da faixa etária.

Tendo em vista estatísticas tão alarmantes, é mister que o Estado, cumprindo sua

função de zelar pela saúde pública, tome providências eficazes em relação ao fato.

Uma solução seria criar projetos de saúde com foco principalmente na prevenção,

como, por exemplo, uma semana de luta contra a depressão, na qual profissionais de

várias áreas possam reunir-se para oferecer à população orientação e informações

necessárias ao melhor enfrentamento da doença.

A ideia é criar uma semana em que psicólogos, médicos, educadores físicos, entre

outros profissionais, ajudem a população a prevenir a depressão e até mesmo iniciar

um tratamento, evitando-se, dessa forma, que mais pessoas sofram desse mal ou

vejam a doença se complicar.

Na primeira semana de agosto de cada ano, a Semana de Luta contra a Depressão

poderá levar à população informações a respeito da doença, de seu tratamento e de

onde procurar ajuda médica. Durante essa semana, na pausa do trabalho, andando

pelas ruas ou até mesmo no “shopping”, a população poderia contar com

nutricionistas alertando sobre a importância de uma alimentação balanceada,

profissionais conscientizando sobre o fato de que a prevenção se faz muito mais

eficiente que o tratamento, além de ter a oportunidade de esclarecer suas dúvidas

com relação à doença, que a cada dia vem atingindo um número maior de pessoas.

Não podemos nos conformar com as doenças da vida moderna e deixar que tomem

conta de nossos dias, prejudicando a produtividade no trabalho, o relacionamento

com a família e afetando, principalmente, a auto-estima. É necessário que se

realizem ações efetivas de combate e prevenção, para que possamos oferecer

melhor qualidade de vida à população.

Pelos motivos expostos, conto com o apoio dos nobres pares na aprovação deste

projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos
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termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 3.886/2009

Dá a denominação de Fórum Vigilato José da Cunha ao fórum de Uberaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominado Fórum Vigilato José da Cunha o fórum localizado no

Município de Uberaba.

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

Sala das Reuniões, 20 de outubro de 2009.

Fahim Sawan

Justificação: Vigilato José da Cunha foi um homem íntegro, e sua vida foi marcada

por forte vocação, com desprendimento e altruísmo. Admirado por todos os que com

ele conviveram, tem seu nome definitivamente ligado ao Município por suas ações

corajosas e louváveis. Assim, considero relevante esta homenagem, tendo em vista

seu reconhecido esforço, talento e dinamismo, que se transformaram em grande

contribuição para o desenvolvimento do Município de Uberaba.

Pelos motivos expostos, solicito à Casa apoio à aprovação deste projeto de lei, que

representa uma singela homenagem a esse que foi um homem digno de respeito e

admiração. Acolho, com esta proposição, reivindicação de diversas lideranças locais.

- 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 3.887/2009

Dispõe sobre a comunicação da prisão em flagrante e de inquéritos policiais e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados

imediatamente ao Juiz competente através de correio eletrônico, disponibilizado pela

autoridade judiciária para tal fim.

Parágrafo único - A Defensoria Pública também será informada nos mesmos termos

previstos no “caput”, na hipótese de o preso não indicar advogado para sua defesa.

Art. 2º - O pedido de prorrogação da conclusão do inquérito policial será dirigido ao
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Juiz competente, mediante ofício da autoridade policial, permanecendo os autos na

Delegacia para continuidade das investigações, salvo determinação em contrário.

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

Sala das Reuniões, 20 de outubro de 2009.

Leonardo Moreira

Justificação: O escopo deste projeto de lei é agilizar a comunicação das prisões em

flagrante à autoridade competente, bem como evitar o trânsito desnecessário dos

autos de inquérito policial quando da solicitação de dilação de prazo para a sua

conclusão.

Ambos os procedimentos trarão benefícios à prestação jurisdicional, garantindo os

direitos fundamentais dos presos e angariando a melhoria funcional, economia

processual, agilidade na elucidação do crime e, principalmente, uma resposta mais

ágil à sociedade.

É importante destacar que, embora o art. 306 do Código de Processo Penal preveja

a imediata comunicação ao Juiz competente na hipótese de prisão em flagrante, não

dispôs a forma como isso ocorreria. E é exatamente o que se pretende com esta

proposição.

- 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 3.888/2009

Inclui os produtos considerados como protetores ou bloqueadores solares na

relação de medicamentos e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam incluídos, no âmbito do Estado de Minas Gerais, na relação de

medicamentos e não mais de cosméticos, os produtos considerados como protetores

ou bloqueadores solares.

Art. 2º - Para fins de aplicação desta lei, considera-se protetor ou bloqueador solar

todo produto cuja fórmula tenha a finalidade de proteger dos raios solares, com

registro aprovado no Ministério da Saúde.

Art. 3º - A Secretaria Estadual de Fazenda fica autorizada a incluir os produtos a

que se refere o art. 2º desta lei na relação de medicamentos e integrantes de
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dispositivos legais que concedem isenção ou redução tributária.

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

Sala das Reuniões, 20 de outubro de 2009.

Leonardo Moreira

Justificação: A radiação ultravioleta do sol é a principal responsável pelo

desenvolvimento de câncer e pelo envelhecimento da pele.

O protetor solar é um produto tópico que ajuda a proteger a pele, reduzindo as

queimaduras solares e outros danos, principalmente o câncer de pele.

No ano de 2006 houve a Campanha Nacional de Prevenção de Câncer de Pele,

que bateu o recorde mundial, registrando-se o maior número de exames gratuitos

entre as campanhas realizadas, em um único dia. Foram examinados 41.751

pacientes, e desses 9,5% apresentaram a doença e foram encaminhados para

tratamento gratuito, onde se constatou, também, um índice preocupante, indicando

que 67,6% de brasileiros ainda se expõem ao sol sem proteção.

O Instituto Nacional do Câncer tem em sua campanha contra o câncer de pele,

entre as recomendações, a do uso de protetor solar; porém, a população em geral

não o usa, devido ao elevado preço do produto.

O índice cada vez mais elevado de câncer de pele devido à exposição ao sol é um

caso de saúde pública que gera custos elevados para o Estado, no tratamento da

doença. Portanto, nada mais justo do que colocar esse produto como medicamento e

não como cosmético, considerado um produto supérfluo e com elevada carga

tributária.

Nossa Carta Magna garante que “a saúde é direito de todos e dever do Estado”.

Dentro dos limites da competência de legislar assegurada pela nossa Constituição

aos Estados, esta lei assegura ao Estado um ordenamento jurídico que o capacita a

iniciar uma política de saúde pública preventiva ao câncer de pele iniciando-se pela

inclusão do protetor solar na relação de medicamentos.

Diante do exposto, solicito a aprovação deste projeto.

- 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 LEI Nº 3.889/2009
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Dispõe sobre a implantação do selo Amigo do Idoso, destinado às entidades que

atendem idosos nas modalidades asilar e não asilar, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o selo Amigo do Idoso nos serviços de atendimento a idosos,

em conformidade com a Lei Federal nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994.

Art. 2º - O selo Amigo do Idoso destina-se a avalizar a qualidade dos serviços

prestados pelas entidades que atendem idosos nas modalidades asilar e não asilar

(casas de repouso, asilos, centros de convivência, casas-lares e oficinas abrigadas).

Art. 3º - Farão jus ao selo Amigo do Idoso as entidades que primarem no

atendimento a idosos, garantindo-lhes condições de segurança, higiene e saúde,

além de desenvolverem atividades físicas, laborais, recreativas, culturais e

associativas.

Art. 4º - O selo Amigo do Idoso será concedido, anualmente, pela Secretaria da

Saúde, que, no âmbito de suas unidades regionais, manterá equipes permanentes de

avaliação das entidades de que trata o art. 2º, compostas por, no mínimo, um médico

geriatra, um psicólogo e um assistente social, dentro de critérios a serem

regulamentados.

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

Sala das Reuniões, 20 de outubro de 2009.

Leonardo Moreira

Justificação: São vários os aspectos relevantes neste projeto de lei, entre eles um

considerado de suma importância e inerente a todo cidadão brasileiro, que é o

respeito à dignidade humana.

Precisamos de um novo par de olhos para enxergar esse tema com bastante

atenção, e é com essa finalidade que desejamos instituir no Estado o selo Amigo do

Idoso, para incentivar as entidades que atendem idosos nas modalidades asilar e não

asilar a promover ações que visem à integração e melhoria da qualidade de vida das

pessoas idosas.

A matéria em análise pertence ao campo de competência legislativa do Estado, e a

deflagração de seu processo legislativo não se inclui entre aquelas previstas no art.

66 da Constituição do Estado como de competência reservada do Governador, do
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Presidente da Assembleia, nem do titular do Poder Judiciário, do Ministério Público ou

do Tribunal de Contas.

Concluímos, pois, que o projeto se reveste de importância, uma vez que estimula a

contribuição de forma efetiva para melhorar a vida dos idosos.

Diante do exposto, conto com os nobres pares para a aprovação deste projeto de

lei.

- 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 N° 3.890/2009

Institui o auxílio-funeral para os doadores de órgãos ou tecidos e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os doadores de órgãos ou tecidos ficam dispensados do pagamento das

taxas com a realização de velório e sepultamento nos cemitérios do Estado.

§ 1º - Fará jus à dispensa de que trata o “caput” a pessoa que tiver doado, por ato

próprio ou por meio de seus familiares ou responsáveis, seus órgãos ou tecidos

corporais para fins de transplante médico.

§ 2º - Compõem as despesas com funeral, entre outras, as taxas e emolumentos

fixados pela administração pública, as tarifas devidas pelos serviços executados,

incluindo urna funerária padrão adotada pela assistência social, remoção e transporte

do corpo, taxas de velório e sepultamento, bem como sepultura e campa

individualizada.

§ 3º - Se os familiares ou responsáveis pelo “de cujus” optarem por uma urna

funerária de padrão superior à oferecida nos termos desta lei, será cobrado o valor da

diferença entre os preços das urnas funerárias.

Art. 2º - Os hospitais, centros e postos de saúde, bem como o serviço funerário

deverão afixar nas entradas ou nas áreas de atendimento ao público, em local de fácil

visualização, aviso referente à gratuidade do funeral para doadores de órgãos.

Art. 3º - As unidades de saúde acima referidas e o serviço funerário local

providenciarão a instalação das placas de que trata o artigo anterior, no prazo de

trinta dias contados da data de publicação desta lei.
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Art. 4º - Ocorrendo a doação de órgãos ou tecido corporal, a unidade hospitalar da

rede pública de saúde competente emitirá atestado específico confirmando a doação

para fins de transplante.

Art. 5º - Serão alocados no Fundo Estadual de Assistência Social os recursos

necessários ao cumprimento desta lei, a qual produzirá seus efeitos financeiros a

partir do exercício subsequente ao de sua publicação.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 20 de outubro de 2009.

Leonardo Moreira

Justificativa: O presente projeto de lei tem como objetivo incentivar a doação de

órgãos, tarefa que cabe ao Poder Executivo, e, de forma social e humanitária, garantir

que essa prática de amor ao semelhante não seja apenas um ato de doação, mas

sim uma contribuição em que o doador receberá benefícios em troca de seu ato de

compaixão.

Tem o nosso Estado, através de campanhas de doação de órgãos, incentivado a

sociedade a assumir uma conduta atuante, porém todas essas campanhas pouco têm

contribuído para aumentar as doações. Isso vem demonstrar que não basta apenas

tornar uma norma vigente; deve-se, antes de tudo, torná-la eficaz. Para isso,

acreditamos que se deva criar uma co-relação entre o ato de dar e o ato de receber,

um benefício em contrapartida. Dessa forma, o Poder Executivo atuará de forma

direta na campanha, desmistificando preconceitos com relação a doação de órgãos e

auxílio-funeral.

No nosso país somente 5 pessoas por milhão de habitantes são doadores; já em

outros países essa relação passa de 21 pessoas por milhão. A carência de doadores

de órgãos é ainda um grande obstáculo à efetivação de transplantes no Brasil.

Mesmo nos casos em que o órgão pode ser obtido de um doador vivo, a quantidade

de transplantes é pequena diante da demanda de pacientes que esperam pela

cirurgia. Com a conscientização e mecanismos de incentivo à população, o número

de doações pode aumentar de forma significativa.

Assim, este projeto de lei visa sensibilizar o Estado e a população para a doação de

órgão, seja em vida, seja após a morte. Incentivar o aumento do número de doadores
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de órgãos com o propósito de trazer uma nova esperança aos que estão aguardando

na fila por um transplante, e isso somente será possível com o consentimento de uma

população consciente da possibilidade, da necessidade e responsabilidade de depois

da morte, destinar os seus órgãos para salvar vidas. Desse modo, nada mais

oportuno do que o poder público também dar sua contribuição, com vistas a estimular

ainda mais doações.

Esperamos que os nobres pares entendam o benefício deste projeto de lei à

comunidade e votem favoráveis à sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI N° 3.891/2009

Dispõe sobre as concessionárias de serviços de telefonia e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam as concessionárias de serviços de telefonia obrigadas a fornecer

gratuitamente ao consumidor:

I - a lista detalhada de todas as ligações locais realizadas pelo usuário, com o

tempo de duração e o valor da chamada;

II - texto explicativo sobre o funcionamento dos planos básico e alternativo de

serviços de oferecimento obrigatório de tarifação em minutos;

III - tabela comparativa de valores cobrados nos planos básico e alternativo de

serviços de oferecimento obrigatório de tarifação em minutos;

IV - tabela comparativa de valores cobrados nos dois planos de tarifação em

minutos e em pulsos.

Parágrafo único - O estabelecido nos incisos I e IV do art. 1º deverá constar da

conta telefônica emitida mensalmente.

Art. 2º - O não cumprimento desta lei implicará as sanções administrativas previstas

na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

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

Sala das Reuniões, 20 de outubro de 2009.

Leonardo Moreira

Justificação: Com a mudança dos planos de tarifação de pulsos para minutos é
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natural que existam dúvidas entre os consumidores para a escolha do melhor plano.

Portanto, essa transição deve se dar do modo mais transparente possível para o

usuário, para que este não sofra com aumentos exorbitantes em sua conta telefônica.

Recentemente, vivenciamos a mudança de medidores analógicos para “chips”, que

culminou em um abuso tarifário por parte da concessionária e penalizou severamente

o consumidor.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Weliton

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 588/2007, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.892/2009

Acrescenta dispositivo à Lei nº 12.227, de 2 de julho de 1996, que cria o Fundo

Estadual de Assistência Social, disciplina a aplicação de recursos previstos em

programas e fundos destinados a assistir populações carentes, a combater a miséria

e a fome.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os recursos alocados nos programas e fundos públicos destinados a

atenuar distorções na distribuição da riqueza pessoal e espacial, a combater a

miséria e a fome, a assistir populações que estejam expostas a níveis salariais os

mais baixos e ao desemprego, a melhorar a qualidade de vida de populações que

vivem em situação de carência material e precária situação familiar e social serão

aplicados prioritariamente nos Municípios que registram Índice de Desenvolvimento

Humano - IDH - até 0,5 (zero vírgula cinco).

Art. 2º - O disposto no artigo anterior aplica-se, especialmente, ao programa

instituído pelo Decreto nº 40.327, de 23 de março de 1999 - Programa Bolsa-Família -

, ao Fundo para a Infância e a Adolescência, criado pela Lei nº 11.397, de 7 de

janeiro de 1994, e aos oriundos das políticas, dos programas e das ações propostas

pelo Conselho de Segurança Alimentar de Minas Gerais, conforme dispõe o Decreto

nº 40.324, de 23 de março de 1999.

Art. 3º - Fica acrescido ao art. 3º da Lei nº 12.227, de 2 de julho de 1996, o seguinte

parágrafo único:

“Art. 3º - (...)
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Parágrafo único - Os recursos do Feas serão aplicados, preferencialmente, em

projetos de assistência social para atendimento aos Municípios ou regiões do Estado

que registrem Índice de Desenvolvimento Humano - IDH - até 0,5 (zero vírgula

cinco).”.

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

Sala das Reuniões, 20 de outubro de 2009.

Leonardo Moreira

Justificação: O Estado desenvolve ações de combate às desigualdades por meio de

projetos, programas e fundos. O projeto de lei objetiva disciplinar a aplicação de

recursos previstos em programas e fundos destinados a assistir populações carentes,

a combater a miséria e a fome e a resgatar a cidadania no Estado, adotando o Índice

de Desenvolvimento Humano - IDH - como parâmetro para a alocação de recursos,

sempre insuficientes diante das necessidades sociais e que precisam ser bem

aplicados.

Há tempos, o IDH constitui o índice de aferição do desenvolvimento de países e

regiões. É mundialmente aceito e amplamente utilizado pela Organização das Nações

Unidas - ONU. Trata-se de um índice sintético elaborado pelo Programa das Nações

Unidas para o Desenvolvimento - Pnud - para medir o progresso humano. É

composto por indicadores de três áreas: saúde, educação e renda. A saúde é medida

pela expectativa de vida ao nascer, em anos. A educação é medida por dois

indicadores: a taxa de alfabetização da população de 15 anos de idade ou mais e o

número de matrículas no ensino de 1º, 2º e 3º graus, dividido pela população em

idade escolar. A renda é medida pelo Produto Interno Bruto - PIB - “per capita”, em

dólares, ajustado pelo poder de compra em cada país.

O IDH varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de um, maior o grau de

desenvolvimento. Menor que 0,5 é considerado baixo; entre 0,5 e 0,8, é médio; acima

de 0,8, alto. Minas possui 195 cidades com índice até 0,5, e elas não se encontram

somente no vale do Jequitinhonha. São João do Paraíso, no Norte do Estado,

apresenta IDH de 0,363, comparável a países como Mauritânia ou Costa do Marfim.

Já Conceição da Barra de Minas e Santana do Manhuaçu registram IDH igual a 0,5.

Assim, a adoção do índice tem a vantagem de não excluir nenhuma localidade
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carente, independentemente da região em que se situe e, ao mesmo tempo, beneficia

a região que agrega maior número de municípios pobres.

Em face do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto.

- 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 3.893/2009

Declara de utilidade pública o Grupo Bem Viver da Terceira Idade, com sede no

Município de Maria da Fé.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Grupo Bem Viver da Terceira Idade,

com sede no Município de Maria da Fé.

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

Sala das Reuniões, 20 de outubro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: O Grupo Bem Viver da Terceira Idade, com sede no Município de

Maria da Fé, em pleno funcionamento desde 31/5/2006, é uma sociedade civil de

direito privado, sem fins lucrativos, políticos ou religiosos.

A entidade tem como objetivo promover a prática da caridade em benefício de

todos; realizar a assistência e a promoção social, bem como promover a melhoria de

qualidade de vida dos idosos.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição, que atende os requisitos da

Lei nº 12.972, de 27/7/98, melhores condições para o desenvolvimento das suas

atividades assistenciais.

Esperamos, portanto, contar com o apoio de nossos 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.

REQUERIMENTOS

Nº 4.803/2009, do Deputado Ademir Lucas, em que solicita seja formulada
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manifestação de aplauso ao Sr. Márcio Henrique da Silva pelo recebimento do título

de Cidadão Honorário de Contagem. (- À Comissão de Educação.)

Nº 4.804/2009, do Deputado Ademir Lucas, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Vereador João Vitor Xavier Faustino pelo recebimento do

título de Cidadão Honorário de Contagem. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 4.805/2009, do Deputado Ademir Lucas, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Sr. José Assis do Couto pelo recebimento do título de

Cidadão Honorário de Contagem.

Nº 4.806/2009, do Deputado Ademir Lucas, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Cap. PM Carlos Gomes da Costa pelo recebimento do

título de Cidadão Honorário de Contagem.

Nº 4.807/2009, do Deputado Ademir Lucas, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Maj. PM Sílvio Antônio Leite pelo recebimento do título

de Cidadão Honorário de Contagem. (- Distribuídos à Comissão de Segurança

Pública.)

Nº 4.808/2009, do Deputado Djalma Diniz, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado, ao Secretário de Transportes e ao Diretor-Geral do DER-MG

pedido de providências para a execução de obras de melhoramento na Rodovia MG-

326, no trecho que liga os Municípios de Catas Altas, Alvinópolis, passando pelo

Distrito de Fonseca, e Mariana (Distrito de Cláudio Manoel). (- À Comissão de

Transporte.)

Nº 4.809/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Escola Desembargador Edésio Fernandes por seu 32º

aniversário de fundação. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 4.810/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Fernando Miranda Gonçalves, Diretor dos Correios em

Minas Gerais, por ter sido agraciado com o título de Cidadão Honorário de Belo

Horizonte. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 4.811/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Cooperativa Agropecuária de Oliveira Ltda. por seu 50º

aniversário de fundação. (- À Comissão de Política Agropecuária.)
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Nº 4.812/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Paulo Roberto Bernardes, ex-Presidente da Organização e

Sindicato das Cooperativas de Minas Gerais, por ter sido agraciado com a Medalha

do Mérito Cooperativista Paulo de Souza Lima.

Nº 4.813/2009, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Edvaldo Soares dos Santos, da Fundação Percival

Farquhar, pelo recebimento do título Mérito Empresarial 2009, conferido pela

Associação Comercial de Governador Valadares - ACGV. (- Distribuídos à Comissão

de Turismo.)

Nº 4.814/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Transportes pedido de informações sobre as concessões para

exploração de transporte intermunicipal no Estado, relativas às empresas

concessionárias, às linhas concedidas, aos prazos de concessão, aos trechos que

serão objeto de licitação e aos critérios para definição de tarifas.

Nº 4.815/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Diretor-Geral do DER-MG pedido de informações sobre as concessões para

exploração de transporte intermunicipal no Estado, relativas às empresas

concessionárias, às linhas concedidas, aos prazos de concessão, aos trechos que

serão objeto de licitação e aos critérios para definição de tarifas. (- Distribuídos à

Mesa da Assembleia.)

Nº 4.816/2009, da Comissão de Justiça, em que solicita seja encaminhado ao

Presidente do Conselho da Justiça Federal, ao Presidente do Tribunal Regional

Federal da 1ª Região e ao Diretor do Foro da Justiça Federal de Primeiro Grau em

Minas Gerais pedido de providências com vistas à criação de varas da Justiça

Federal em Municípios mineiros, especialmente em Contagem e Betim. (- À

Comissão de Administração Pública.)

Nº 4.817/2009, da Comissão Extraordinária de Políticas Públicas de Enfrentamento

à Aids, às DSTs, ao Alcoolismo, às Drogas e Entorpecentes, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente do Conselho Municipal Antidrogas de Belo Horizonte

pedido de providências para que se encaminhe aos Conselhos Tutelares da Capital

relação das instituições que compõem, no Município, a rede complementar de suporte
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social na atenção ao dependente químico.

Nº 4.818/2009, da Comissão Extraordinária de Políticas Públicas de Enfrentamento

à Aids, às DSTs, ao Alcoolismo, às Drogas e Entorpecentes, em que solicita seja

encaminhado ao Subsecretário de Políticas Antidrogas pedido de providências para

que se encaminhe aos Conselhos Tutelares de Minas Gerais relação das instituições

que compõem, no Estado, a rede complementar de suporte social na atenção ao

dependente químico. (- Distribuídos à Comissão de Saúde.)

Nº 4.819/2009, da Comissão de Defesa do Consumidor, em que solicita seja

reiterado ao Presidente da Anatel pedido de providências para que sejam

reformulados seus atos normativos relativos às faturas de cobrança pelos serviços de

telecomunicações, de modo a não constar nelas o número do CPF do consumidor.

Nº 4.820/2009, da Comissão de Política Agropecuária, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Agricultura pedido de providências para a inclusão da

fruticultura e da olericultura no rol das culturas em que é possível a contratação de

seguro agrícola subvencionado pelo Estado por meio do programa Minas Mais

Seguro.

Nº 4.821/2009, da Comissão de Política Agropecuária, em que solicita seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências com vistas à

elevação para R$30.000.000,00 do volume de recursos destinados ao programa

Minas Mais Seguro.

Nº 4.822/2009, da Comissão de Política Agropecuária, em que solicita seja

encaminhado à Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e

Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados pedido com vistas à apresentação

de emendas ao projeto de Lei Orçamentária com o objetivo de ampliar as dotações

do Fundo de Catástrofes.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão de Defesa do

Consumidor e dos Deputados Carlin Moura e outros, Carlos Gomes e outros e Paulo

Guedes.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Política

Agropecuária, de Fiscalização Financeira, de Segurança Pública (2), de Educação, de
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Assuntos Municipais, de Administração Pública, de Cultura, de Saúde e de Meio

Ambiente e dos Deputados Ronaldo Magalhães, Dalmo Ribeiro Silva e Elmiro

Nascimento.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, o meu

pronunciamento de hoje é, na verdade, para destacar que finalmente foi assinado o

protocolo de intenções, no último dia 15, referente à reivindicação que beneficia a

agricultura familiar. Quanto a essa matéria, tivemos de usar o mecanismo da

obstrução, que é legítimo, está previsto no Regimento Interno e nos permite resolver

essa questão.

No Estado de Minas Gerais, enxergávamos uma grande injustiça em relação ao

ICMS dos produtos da agricultura familiar. Os agricultores familiares realizaram uma

conquista, bem como o Bloco PT-PCdoB e esta Casa, considerando-se a

compreensão da Base do Governo acerca das razões da obstrução que fizemos.

Essa discussão vinha acontecendo há dois anos. Por várias vezes, concedemos o

regime especial a vários segmentos, ou seja, uma diferença da alíquota para vários

produtos. Agora, nesse caso, cabe a cada associação dos agricultores familiares, à

cooperativa, cadastrar-se; procurar, no Município, a Receita Municipal, inscrever-se e

iniciar os procedimentos para que possa, desde já, usufruir da redução prevista nesse

decreto. Em vez de 18%, 12% e 7%, tudo agora será 3%.

É importante entender, telespectadores, colegas Deputados, que hoje cada

associação pode vender para o governo federal por intermédio da Conab. Há parceria

da Conab com o Ministério de Desenvolvimento Agrário e o Ministério de

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em que há recursos. Esses recursos são

manejados por meio da Conab, depois que os técnicos dessa Companhia avaliam

cada projeto da associação, ou seja, avaliam o que a associação quer vender, os

mais diversos tipos de verduras, legumes, frutas, assim como produtos derivados do

leite, de origem animal, em geral. Em se tratando de origem animal, é indispensável

que haja serviço de inspeção, em nível municipal, para garantir a segurança

alimentar. E a Conab aprova o projeto até mesmo antes de os agricultores
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entregarem o produto às entidades.

Quais são as entidades beneficiadas? Asilos, creches, Apaes, escolas. Elas

passam a receber o produto semanalmente, ali. Então, essa doação simultânea, que

chamamos PAA, não se trata de compra para a Conab formar estoque. Existe ainda a

compra para formação de estoque, mas estou falando da ação simultânea, embora a

formação de estoque também vá usufruir da redução da alíquota do ICMS. Agora, o

que esperamos é agilidade por parte da Fazenda, seja em nível municipal, seja em

nível estadual, para que esses mesmos agricultores que estão contemplados, cujo

projeto já está em execução, ao emitirem a nota a cada mês ou semanalmente, no

caso de algumas entidades, desfrutem dessa redução. Trata-se de muita luta por

parte de quem está no campo. Na verdade, muitas são as lutas.

É importante, Sr. Presidente, destacar uma situação, que considero grave e que

vem acontecendo em Minas, da Secretaria Extraordinária para Assuntos de Reforma

Agrária, sobretudo do Iter. Por quê? O que está acontecendo? Estão semeando

inverdades e ainda colocando a responsabilidade na Assembleia. Pior, porque vêm

imputar à minha pessoa a responsabilidade de estar negando a regularização

fundiária, negando o repasse das terras devolutas para aquelas famílias que estão

reivindicando glebas acima de 100ha. O próprio Secretário disse em Rio Pardo e

voltou a repetir com o Prefeito de Rio Pardo, na minha frente, dizendo que ele já

mandou centenas de projetos para a Assembleia Legislativa e que estamos

amarrando, que estamos impedindo o Iter de conceder as terras a essas famílias que

reivindicam acima de 100ha. Por quê? Para todos entenderem, o repasse das terras

devolutas até 100ha, pela Constituição, o Iter tem autonomia para fazê-lo sem a

autorização da Assembleia Legislativa. De 100 a 250 hectares, depende da

autorização da Assembleia Legislativa, somente com autorização da Assembleia

Legislativa.

Então, quero dizer aos Srs. Prefeitos da região e ao próprio Secretário Manoel

Costa que ele está cometendo uma injustiça. Está mentindo quando diz que já

mandou centenas de projetos para apreciação da Assembleia. O que temos, na

verdade, são 49 glebas, que representam menos de 10 projetos. E, dessas 49 glebas,

18 estão com problemas. Eu mesmo, de fato, impedi a tramitação de um desses
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projetos, pois é proibido repassar terras devolutas a Deputado, Prefeito, Vereador,

Juiz, Promotor. Nesse caso, o Promotor reivindicava uma fazenda que chegava a

mais de 700ha no total. Requisitava parte para ele, parte para seu filho, de maneira

que ficaria tudo para a mesma família; um absurdo. O Secretário cometeu, então,

uma grande injustiça nessa última sexta-feira, em Rio Pardo, e voltou a repeti-la em

São João do Paraíso, dizendo que há centenas de projetos aqui.

É importante conceder aparte ao Deputado Vanderlei Jangrossi, Presidente da

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial. O levantamento que fiz revela os

pedidos que estão tramitando na Casa: são menos de 50 glebas, menos de 10

projetos, sendo que 18 delas estão com problemas. V. Exa. é testemunha de uma

solicitação por um Promotor aposentado, o que é proibido pela Constituição. Concedo

aparte a V. Exa.

O Deputado Vanderlei Jangrossi (em aparte)* - Querido Deputado Padre João,

quando ouvi o anúncio do seu nome, desci correndo exatamente para prestar alguns

esclarecimentos.

O Secretário Manoel Costa me telefonou dizendo que havia 65 projetos parados

aqui nesta Casa e que estávamos até mesmo impedindo as pessoas, principalmente

de Rio Pardo de Minas, de receber a titulação de suas terras. V. Exa. esteve na

comissão em nossas lutas para aprovarmos os projetos e assim dar o título de posse

às pessoas de direito. Lembro que há cerca de 10 pessoas envolvidas em cada um

desses projetos que aqui chegaram. Então, não são 65 projetos. Aliás, nobre

Deputado, existe aqui um projeto que data de 20/10/2005, das Fazendas Montezuma

e Olhos d’Água, em Rio Pardo de Minas, que chegou à Casa em outra legislatura, por

isso não chegou a minhas mãos, e não tenho ciência dele. Os outros, como V. Exa.

mesmo disse, são titulações em que encontramos alguns problemas. Incluo não

apenas esse que V. Exa. mencionou do Promotor, mas aqueles em que encontramos

algum vício, algum problema...

O Deputado Padre João* - Acima de 250h.

O Deputado Vanderlei Jangrossi (em aparte)* - Exatamente, pois há autonomia de

passar por esta Casa glebas de 100ha a 250ha. Tudo o que passou pela nossa

comissão está em andamento. O que foi pedido não parou, apenas foi remetido ao
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Iter para serem tomadas providências. Isso significa que o problema não está na

Casa, remetemos ao Iter para que solucione essas pendências.

Estamos esperando apenas um sinal do Iter, da própria Secretaria para que

possamos fazer a devida continuação. Até agora não chegou nenhum projeto. Aliás o

último projeto, que ainda não passou pela Comissão, é o do dia 8/10/2009. Esse

projeto chegou à Casa, mas não à nossa Comissão, para avaliação. Está na

assessoria técnica para avaliação e parecer, e nem foi designado o relator. Isso

significa que estamos aguardando resposta do Iter, significa que não estamos

emperrando nenhum projeto. Apenas estamos aguardando o aval do Iter.

O Deputado Padre João* - Agradeço o aparte de V. Exa. É importante dizer que,

nesse período de 30/10/2008 até agora, outubro de 2009, não chegou nenhuma

mensagem do Governador. Nesse período, o Iter não remeteu nenhuma mensagem a

se tornar projeto de resolução.

Concedo aparte ao Deputado Ruy Muniz, neste último minuto, solicitando que seja

breve em sua intervenção.

O Deputado Ruy Muniz (em aparte) - Assim como V. Exa., também estive em São

João do Paraíso, onde nos encontramos com o ex-Deputado e hoje Secretário

Extraordinário para Assuntos Fundiários, Manoel Costa, quando testemunhamos a

entrega de centenas de títulos. Eu mesmo entreguei títulos a vários produtores e

produtoras.

Podemos atestar que, pelo trabalho do Iter e do Secretário Manoel Costa, foram

entregues milhares de títulos de regularização fundiária em Minas Gerais. Cobrarei

dele, relativamente a essa legislação sobre a qual V. Exa. falou. Todavia,

publicamente, queremos aplaudir o trabalho do Secretário Manoel Costa, que é

brilhante.

Agradeço a V. Exa. a oportunidade de fazer este esclarecimento.

O Deputado Padre João* - Agradeço seu aparte. Digo, todavia, que está havendo

concessão de títulos para propriedades de até 100ha. Caberia uma investigação,

porque mesmo os que vieram para a Assembleia trazem irregularidades. Será que

esses títulos para propriedades de até 100ha estão corretos? Essa é uma

preocupação que tenho como Deputado, porque vieram absurdos a esta Casa. Os
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que estão parados, assim se encontram porque têm problemas. Não estão chegando

projetos, ou seja, o Iter não está fazendo os encaminhamentos. Temos 49 títulos, dos

quais 18 apresentam problemas. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Arlen Santiago.

O Deputado Arlen Santiago* - Exmo. Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras.

Deputadas, telespectadores da TV Assembleia, estamos aqui hoje estarrecidos com a

situação que está imperando nesta Casa, assim como no Norte de Minas. Vimos

agora um jornaleco feito pelo Deputado Paulo Guedes, por meio do qual tenta, com

muita dificuldade, mostrar ao povo do Norte de Minas que ele está trabalhando.

Temos até uma frase que considero bastante interessante. Um dia estávamos em

uma audiência com o Prof. Anastasia, com os Deputados Carlos Pimenta, Ruy Muniz,

Ana Maria Resende e Gil Pereira, quando o Deputado Paulo Guedes - porque temos

trabalhado formando uma bancada do Norte de Minas - reclamou com Anastasia:

“Anastasia, eu tive 6 mil votos em Manga e o Arlen pouco mais de 300 votos, mas

todo dia Arlen leva alguma coisa para Manga”. O nosso simpático Vice-Governador,

brincando com o Deputado Paulo Guedes, disse: “O Deputado Arlen é terrível”.

Não é isso. O que acontece é que, no Norte de Minas, em todas as cidades, temos

uma quantidade enorme de obras que o governo Aécio e Anastasia tem feito. Mas é

muita obra, mesmo. Quem vai hoje a São João do Paraíso sabe que o povo está

encantado com o asfalto que foi feito, com o asfalto que está sendo feito para

Ninheira, com a ponte que está sendo feita em cima do Rio Pardo, atravessando para

Ninheira, com o asfalto para Berizal, para Montezuma e para Vargem Grande do Rio

Pardo, que terminou agora. Queremos esperar o nosso Governador, o nosso Vice-

Governador, o Secretário Fuad ou o Secretário Danilo para irmos lá inaugurar uma

quantidade enorme de obras, como, por exemplo, obras para levar água, através da

Sedru, em muitos Municípios, inclusive no Município de Manga. Há obras da Emater

que colocam água em inúmeras localidades.

Vemos que, quando não há trabalho que se possa contrapor ao que foi feito, temos

de mudar a versão. O que acontece com o Norte de Minas hoje? A região está

tentando se desenvolver. Dependendo do Governador Aécio Neves, na região o
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investimento tem sido muito maior do que nas outras regiões de Minas Gerais.

Aí, o Deputado Paulo Guedes faz um jornalzinho. Acho isso até interessante,

porque ele poderia colocar aqui as realizações que são feitas pelo Deputado Paulo

Guedes. Onde é que ele tem feito as obras e levado o bem-estar para o povo do

Norte de Minas? Mas o jornal foi feito simplesmente para xingar o governo: para falar

que o Jaíba é um elefante branco, que Bombeiro está multando pelo IEF e falar mal

da bancada do Norte, que foi feita para apresentar reivindicações e os pontos de

convergência saírem junto.

No entanto, a mentira vai sendo falada, falada e falada, e acaba fazendo com que

as pessoas acreditem nela. O que sabemos hoje é que temos uma lei federal que

estabelece que mata atlântica é semelhante a mata seca. Só que, enquanto eu fico

trabalhando para levar asfalto, melhorar escola e fazer quadra, o Deputado Paulo

Guedes, que não tem o que fazer, porque tem de ficar xingando o governo, porque

ele não tem as obras para poder levar, fica o tempo todo falando coisas que não são

verdadeiras e que acabam parecendo que se tornarão verdadeiras.

Esse jornal é feito apenas para falar mal. Para mostrar o Norte de Minas como se

fosse o cúmulo da miséria. Não. Lá há um povo bom e trabalhador. Lá não há o povo

que o Paulo Guedes quer que haja, não. Temos dificuldades. Temos muitas. Aliás,

eu, o Deputado Gil Pereira, a Deputada Ana Maria Resende e o Secretário Zé Carlos

estivemos com o Ministro Minc, aquele Ministro maravilhoso que busca legalizar a

maconha e dificultar o funcionamento das hidrelétricas no Brasil. Num país que tem

as usinas hidrelétricas que o Brasil tem, 85% da matriz de energia elétrica é

constituída de energia limpa, produzida por meio de um processo envolvendo água.

Nos Estados Unidos e na China, a energia elétrica é proveniente do carvão. E, aqui,

o Ministério do Meio Ambiente dificulta a continuação da produção dessas energias

limpas.

Fala-se a respeito de mata seca e de mata atlântica o tempo todo. Tenho em mãos

um jornalzinho, no qual não consta a menor realização. Aqui não se fala no asfalto

que foi feito de Itacarambi a São João das Missões nem na liberação de uma quadra

para o local. Nada disso consta nesse jornalzinho, cujo objetivo é apenas falar mal

dos outros. Falar mal dos outros é fácil; é para quem não tem o que mostrar de bom.
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Falar mal do Governador Aécio Neves e do Anastasia, que pegaram este Estado com

“deficit” de quase R$3.000.000.000,00 e conseguiram desenvolver um programa

como o Proacesso, não tem o menor cabimento.

Você, que está em Fruta de Leite, Novo Horizonte e Juvenília, vê que o Governador

está fazendo mais de 220 estradas. Só seis estradas não estão sendo feitas, porque

o governo federal não quis repassá-las a Minas Gerais.

Há uma lei do governo federal que classifica a mata seca como mata atlântica.

Tenho certeza de que o Deputado Paulo Guedes irá falar sobre isso umas 150 mil

vezes, aqui ou aonde ele for. Isso porque se trata de uma lei federal. Um órgão

federal chamado IBGE fez o mapa, de acordo com o qual, do Norte de Minas até o

Piauí, o desmatamento ficou em zero. Temos que achar um caminho para isso. O

governo federal não pode fazer essa maldade com Minas Gerais. É lógico que nós e

o Governador Aécio Neves respeitamos a lei. Então, se existe a lei, ela tem de ser

cumprida.

Procuramos o Ministro Minc e pedimos-lhe que analisasse as ponderações do

governo de Minas, a fim de que pudéssemos fazer um trabalho que contasse com a

aceitação do Ministério do Meio Ambiente, com o intuito de mudarmos essa lei. A lei

com que eu e os Deputados Carlos Pimenta, Ruy Muniz, Ana Maria Resende e Gil

Pereira trabalhamos dá direito ao Norte de Minas de ter 30% de seu território

preservado, mais as áreas de proteção permanente, e de trabalhar nos outros 70%.

Entretanto essa lei ficou acanhada, porque não pode confrontar-se com uma lei

federal, e o Ministro Minc não receberá os Deputados Federais e Estaduais nem os

produtores rurais.

Esse jornal de pouquíssimas páginas - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 - foi feito por alguns

jornalistas com o intuito de gastar dinheiro e falar mal do governo, criticá-lo, dizendo

que o Norte de Minas nada tem.

Não é isso o que enxergamos. Em vez de gastar essa energia, Deputado Paulo

Guedes, com ações dessa natureza, por favor, gaste-a para marcar uma audiência,

em qualquer dia que V. Exa. quiser, com o Ministro Minc, para que ele nos escute e

diga-nos que dá a autorização para que, em Minas Gerais, a lei estadual seja

cumprida. V. Exa. só precisa fazer isso. Chega de ficar falando dessa questão e
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tratando mal um Governador que sempre o trata tão bem! Aliás, o Deputado Paulo

Guedes não perde uma oportunidade. Aonde Anastasia vai, aonde Aécio vai, lá está

ele. Aonde vai o governo de Minas, vai o Deputado Paulo Guedes. Aí, sim, ele vê

realização, obra e trabalho.

A mata seca foi igualada pelo governo federal à mata atlântica. Esse é um

problema, e quem poderá resolvê-lo? O governo federal. O Governador de Minas

ligou para o Minc, a fim de que ele recebesse a bancada. Ele a recebeu, mas nada

quer fazer a respeito disso. E não quer receber-nos.

Então, Deputado Carlos Pimenta, convença o Deputado Paulo Guedes - que tem

prestígio e tempo para fazer um jornal de 16 páginas só para falar mal do Norte de

Minas - a fazer também um jornal que fale das realizações. Se quiser falar das

realizações do governo de Minas, do trabalho que a bancada do Norte tem feito, ele

poderá fazê-lo, porque há muitas. Portanto, Deputado Carlos Pimenta, eu lhe peço

que convença o Deputado Paulo Guedes, que tem prestígio, que é Deputado do PT,

a convencer o Minc. Com certeza, no PT, há muitos companheiros, e ele receberá os

produtores rurais do Norte de Minas para dizer: podem cumprir a lei estadual. Mas

falar, não; é preciso escrever.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Quero cumprimentá-lo pelo

pronunciamento. Acho que todo parlamentar tem o direito de fazer a prestação de

contas do seu trabalho. Tomei um susto quando vi o jornal do Deputado Paulo

Guedes, porque esperava que as ações do Deputado continuassem naquela linha

que é própria da Oposição, a qual respeito. Mas, em determinada página, o Deputado

publica as assinaturas das pessoas para criação da CPI e também as fotografias dos

Deputados do Norte de Minas que não o fizeram, como se somente nós não

tivéssemos assinado a abertura da CPI.

Não somos a favor de alguns fatos que acontecem na região do Norte de Minas. Já

foram amplamente discutidos pela bancada com o Governador do Estado os estudos

encomendados pelo Aécio Neves às Universidades Federais de Lavras e de Viçosa,

a fim de provar que a mata seca não é mata atlântica e de desfazer essa proibição de

se trabalhar no Norte de Minas, a qual foi feita pelo governo federal, por meio do

IBGE.
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Mas não acho justo, correto, ético que o Deputado Paulo Guedes publique, em seu

jornal, as fotografias dos seus companheiros, dos companheiros do Norte de Minas

que não assinaram o requerimento, porque entendo que esse pedido de CPI foi

eminentemente político. Ele não resultaria em nada; fariam barulho em cima de um

trabalho maravilhoso do nosso Governador Aécio Neves, que nunca teve sequer um

indício de irregularidade no seu trabalho de sete anos como Governador do Estado. E

agora, no final do seu governo, querem abrir uma CPI, que entendemos não ser

devida, que não tinha de acontecer. Todas as questões levantadas foram analisadas,

e as providências foram tomadas. É uma opção do parlamentar. Mas, quanto a

publicar no jornal as fotografias dos seus companheiros, isso é, antes de tudo, imoral

e antiético, Deputado.

O Deputado Arlen Santiago* - É um ato de desespero de quem não tem o que

mostrar.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Deixo o meu repúdio. Encaminharemos à

Mesa uma representação contra o Deputado Paulo Guedes, por quebra de decoro

parlamentar ao fazer isso com seus companheiros.

O Deputado Arlen Santiago* - Aqui mesmo, tenho visto um jornal só para falar mal.

É interessante, porque não tem do que falar bem. E a alegria do Deputado Paulo

Guedes, na pág. 5 do jornal: “Minas perde usina da Vale”. Foi para o Espírito Santo.

Ele está alegre; logo ele, que poderia pedir ao Lula para falar: “Agnelli, mude a usina

para Minas Gerais”. Mas não, ele fica satisfeito, porque o Norte de Minas tem sofrido.

Marque, Deputado Paulo Guedes, com o Lula, marque com o Minc, e levaremos os

produtores rurais. Quero até dizer que darei um jeito de, no dia em que for marcada

essa audiência com o Minc - tenho certeza de que o Deputado Paulo Guedes a

marcará -, alugar um ônibus para os produtores rurais irem até lá, a fim de

enxergarem a posição do Minc, Ministro do Meio Ambiente, em relação à nossa mata

seca. Mas acho que é a primeira vez que vejo um jornal só falando do que é mau,

ruim; é a primeira vez que vejo um Deputado não colocar uma realização no jornal.

Talvez com isso consiga atrair os pouquíssimos votos daqueles que ainda não

simpatizam com o Governador Aécio Neves e que representam menos de 10% da

população do Norte de Minas. Da mesma maneira como menos de 10% simpatizam
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com o Lula. 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, mineiros que nos acompanham pela TV Assembleia, estou tranquilo

e, de certa forma, feliz e satisfeito com a publicidade que o Deputado Arlen Santiago

acaba de dar ao informativo do nosso mandato. Só achei estranho o quanto esse

informativo incomodou ao Deputado, que, primeiro, em uma ação desrespeitosa,

chamou o informativo de um colega de jornaleco. Esse informativo tem dono e tem

autoria - alguém o escreveu. De qualquer forma, quero apenas lembrar que esse

jornal que V. Exa. chamou de jornaleco é apenas a reprodução, na íntegra, de

matérias publicadas pelo jornal “O Tempo” - foi apenas isso o que meu gabinete fez,

citando a fonte de todas as matérias publicadas. Mas não achei coragem em V. Exa.

para chamar o jornal “O Tempo” de jornaleco. V. Exa. não teve coragem para isso,

mas chamou o jornal do meu gabinete de jornaleco.

Para refrescar a memória de V. Exa., que disse que o informativo do nosso

gabinete só traz notícia ruim e fala mal, lembro que a função do parlamentar é

esclarecer o que se passa no Estado. Sabemos que há uma mordaça em alguns

órgãos da imprensa e sabemos como o Governador Aécio Neves trata a imprensa em

Minas Gerais. Nem a ditadura militar conseguiu fazer o que ele fez: calar todo o

mundo. Estamos felizes, sim, porque, pela primeira vez nos últimos sete anos, esse

bloqueio foi quebrado pelo jornal “O Tempo”, cuja coragem quero parabenizar.

Parabenizo Vittorio Medioli, Luiz Tito e toda a equipe de jornalistas do “O Tempo”,

que tocou em um assunto muito importante. Acho que o Deputado Arlen Santiago,

apesar de ser o mais votado no Norte de Minas, não deve estar rodando por essa

região; deve estar em outras regiões do Estado, como o Triângulo Mineiro. Porque

não se pode fechar os olhos, Deputado, para o que está acontecendo no Norte de

Minas. Tenho certeza de que a população norte-mineira não vai perdoá-lo por este

momento, um momento de sofrimento, angústia e perda. O que o IEF está fazendo,

Deputado, com o seu apoio, é o confisco de propriedades alheias em nossa região. O

que o IEF está fazendo no Norte de Minas é confisco, ao aplicar uma legislação
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severa, com multas abusivas.

Não há mentiras nesse jornal. O que está nele foi publicado pelo jornal “O Tempo” e

reproduzido por nós. Ora, ninguém nesta Casa contestou as matérias do “O Tempo”,

e o que está no meu jornal é, na íntegra, o que “O Tempo” publicou. E fala-se nele em

multas abusivas, como as que se aplicaram no Jaíba, onde apenas um produtor, o

Aleci Moreira - que comprou 34ha por R$80.000,00, para fazer um empreendimento,

e foi enganado pelo governo, porque comprou a terra e pagou caro por ela -, foi

multado em R$1.700.000,00. É isso o que V. Exa. defende?

O Deputado Arlen Santiago* - A lei da mata seca é federal ou estadual?

O Deputado Paulo Guedes* - A palavra está comigo, Deputado. Apesar de V. Exa.

não me ter concedido o aparte que pedi, não sou tão mal-educado quanto V. Exa. e

daqui a pouco faço questão de lhe conceder aparte. Antes, quero lhe lembrar,

Deputado, o que está acontecendo em nosso Estado, especialmente no Norte, que é

a sua base, onde o senhor foi votado. Não adianta fechar os olhos ou tapar o sol com

a peneira. O senhor sabe o que está acontecendo lá. O que o IEF está fazendo no

Norte de Minas, no Jaíba, nos assentamentos de reforma agrária, em todos os

empreendimentos da nossa região significa, para ela, a quebradeira geral, a perda de

200 mil empregos. É isso o que V. Exa. quer para o Norte de Minas? É esse o

presente que o Aécio e o Anastasia estão dando ao Norte de Minas?

Vamos colocar as coisas da maneira certa. Não vejo nenhum problema em dizer e

reafirmar as minhas ações. O Deputado Carlos Pimenta disse que fará representação

por falta de decoro parlamentar da minha parte, por ter reproduzido matérias de um

jornal de circulação estadual. Deputado Carlos Pimenta, estou aguardando essa

representação e irei respondê-la com muita honra, porque estou defendendo o meu

povo, a minha gente, as pessoas que votaram em você, no Deputado Arlen Santiago

e em tantos outros. Não terei medo de responder a nenhuma acusação.

Digo mais: o Deputado Arlen Santiago fala aqui como se fosse o próprio governo, o

homem que libera tudo, que tem a caneta. Pelo que sei, cada Deputado tem

R$1.500.000,00 em emendas. É o que temos, a não ser que o senhor tenha mais.

Vou até procurar saber. Acho que o senhor tem mais, deve ter um “por fora”, deve

agradar alguns Secretários. Não sei que métodos V. Exa. usa para poder falar que
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nunca liberei nada para a minha cidade, que só V. Exa. libera as coisas para Manga.

V. Exa. é governo, tem a proteção do Governador. Isso é normal, e queremos que V.

Exa. faça. Manga precisa de verbas. Bateremos palmas para o senhor pelo que puder

mandar para lá. Receberemos de braços abertos, porque o senhor tem acesso livre

às secretarias de Estado e ao Governador. Portanto, V. Exa. tem mesmo é que ajudar

a nossa região. Receberemos tudo o que o senhor mandar para Manga, São

Francisco, Brasília de Minas, Janaúba. Poderia até pedir ao Governador para retomar

a obra que paralisaram em Janaúba. Passaram as eleições, o candidato do PT

venceu, e pararam a principal obra da cidade por picuinha política. Esperamos que

esse tipo de coisa não aconteça mais, pois o governo do Presidente Lula trata a todos

com igualdade, a começar por Minas Gerais, que nunca recebeu tantos recursos

federais como agora.

Minas Gerais foi tratada a pão e água pelo governo Fernando Henrique Cardoso, na

época de Itamar Franco. Hoje, os dois governos, o de Minas e o federal, estão-se

entendendo muito bem porque o Presidente Lula trata o Governador Aécio Neves

com o respeito de que Minas Gerais precisa. Há imensas obras federais acontecendo

em Minas Gerais, e só temos a agradecer. Queremos que o Presidente Lula, cada

vez mais, invista recursos federais em nosso Estado. As eleições passaram, e, num

país democrático, temos que saber respeitar a decisão do povo. Os governos eleitos

têm que governar para todos, não para alguns, para uma minoria. Não com

discriminação, como está acontecendo na paralisação da obra de canalização em

Janaúba. Não queremos isso, queremos um governo que trate todos os Prefeitos com

igualdade.

Espero que o Governador Aécio Neves não caia na lenga-lenga dos pedidos que

lhe fizeram. Tenho certeza de que o Governador não queria parar aquela obra.

Gostaria que arrumassem uma forma de parar de perseguir, porque sei que há dedo

de alguém nessa história. Por que não pode haver obra onde há governo do PT? O

governo de Minas é do PSDB, e o Lula trata o Aécio da melhor forma possível. Cabe

ao governo executar as obras.

Gostaria de lembrar que o senhor se esqueceu de dizer que quem está levando

obra para Manga não é V. Exa. Se houver obra lá, será do governo do Estado e, se
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for do governo do Estado, será de todos nós, porque o governo é de todos. Ainda

bem que existe o Parlamento e o contraditório, e sempre existiram a Situação e a

Oposição. Deputado, se V. Exa. não sabe, o papel da Oposição é também fiscalizar,

cobrar, mostrar o que está errado.

O que estou fazendo aqui é dever do meu mandato. Portanto, gostaria de dizer a V.

Exa., Deputado Arlen Santiago, que não precisa ficar preocupado quando me vir

numa cerimônia pública com o Governador e com o Vice-Governador de Minas

Gerais. Pelo que sei, ainda não estamos em um processo de ditadura militar. No

entanto, se o Governador Aécio Neves e o Vice-Governador Anastasia me pedirem

por escrito ou publicamente que eu não vá mais às inaugurações e aos anúncios de

programas do Estado, certamente atenderei ao pedido deles, apesar de ter a certeza

de que o Governador não cometerá essa descortesia, porque o Presidente Lula faz

questão de convidá-lo para todos os anúncios de obras importantes do governo

federal. É assim que se trata o processo democrático, e é assim que convivemos

bem, dentro de um processo democrático. Mas V. Exa. foi deselegante comigo, com a

publicação do meu gabinete e, acima de tudo, com o seu povo, os produtores rurais e

os agricultores familiares do Norte de Minas Gerais.

O Deputado Arlen Santiago* - E a audiência com o Ministro Carlos Minc, Deputado?

O Deputado Paulo Guedes* - A audiência com o Ministro Carlos Minc...

O Deputado Arlen Santiago* - Vamos marcar uma audiência para levarmos os

produtores e vermos onde está a verdade?

O Deputado Paulo Guedes* - V. Exa. está invadindo o meu tempo, não chegou a

sua vez de falar. Vou dar-lhe aparte, não serei tão descortês como V. Exa. foi comigo

ao negar-me aparte. Daqui a pouco, eu lhe darei o aparte que V. Exa. me pediu.

Afinal, gosto do embate democrático e do contraditório, ao contrário de V. Exa., que

não dá direito às pessoas de falarem. Quando lhe der aparte, V. Exa. terá a

oportunidade de falar e, então, poderemos discutir. O lugar de discutir é aqui; não

podemos correr. Não faço como V. Exa., que escolhe um dia em que não estou nesta

Casa para falar mal de mim. Gosto de falar frente a frente.

Com muita honra, concedo aparte ao Deputado Arlen Santiago. Espero que V. Exa.

esclareça como defende o IEF e o que eles estão fazendo no Norte de Minas:
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multando e expulsando os agricultores da nossa região.

O Deputado Arlen Santiago (em aparte)* - O Deputado Paulo Guedes falou em

tapar os olhos com a peneira - fala que é muito parecida com um ditado popular.

Porém continuo falando que a história de Hitler foi a seguinte: sobre o que

acreditamos ser a verdade, vamos falar tantas vezes que o povo vai acabar

acreditando também, como muitos alemães, italianos e outras pessoas acabaram

acreditando.

Tenho de ver que, quanto a falar ao povo do Norte de Minas, que sabe que trabalho

e que não tenho tempo de ficar falando mal dos outros, como o Deputado Paulo

Guedes faz ao vir à tribuna para falar mal dos Deputados... Por exemplo, ele chamou

a Polícia Militar de covarde, como também o Cel. Hely, um homem que tem abaixado

todos os índices de criminalidade no Estado. Atualmente temos a melhor Polícia

Militar do Brasil, por isso tive de subir à tribuna para defender a Polícia Militar de

Minas Gerais e o Cel. Hely.

Se a cidade de Manga está tendo obra, isso é porque lá existe um bom Prefeito,

como também temos um bom Governador e um bom Presidente. Além disso o

governo está fazendo outras obras importantes para a região. No entanto, Deputado

Paulo Guedes, é preciso separar a verdade do que é falação de quem tem tempo de

ficar na tribuna, uma vez que não tem de montar projetos, buscar as reformas que as

escolas estaduais tanto precisam, levar as Diretoras até o órgão onde poderão

conferir se o seu projeto está bom, e ir até o Deop para ver se as obras estão bem-

encaminhadas. O que queremos dizer ao povo de Minas Gerais é o seguinte...

O Deputado Paulo Guedes* - Como vocês acabaram de ver, o aparte não foi tão

proveitoso, já que o Deputado Arlen Santiago não explicou por que ele defende o IEF

para aplicar multas abusivas aos produtores da nossa região. Ele voltou com o

mesmo lenga-lenga de que um Deputado tem de ser obreiro e tem de estar na

Secretaria de Obras, bajulando o Secretário, e não estar aqui, no Parlamento, para

discutir os problemas maiores do nosso Estado.

Sinto-me muito satisfeito com a minha atuação aqui, pois estou fazendo o meu

papel: defender o que é certo e criticar o que é errado, ou seja, fazer o que tem de ser

feito. Portanto não retiro, Deputado Arlen Santiago, nenhuma palavra. Estou
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assinando e respaldando tudo o que foi publicado no jornal “O Tempo”, que é a pura

verdade sobre o que está acontecendo com o Norte de Minas Gerais. É importante

que esse debate aconteça aqui mesmo, a fim de que o Governador Aécio Neves

tome as providências necessárias. Vocês ficam bajulando o Governador e não têm

coragem de levar a ele os problemas que estão ocorrendo no Norte de Minas. Temos

o papel de fazer acontecer e de provar o que está ocorrendo aqui. Se o senhor

realmente gosta do Norte de Minas, dos nossos produtores, assine a nossa CPI, e

vamos apurar isso. Quem não deve, não teme, Deputado. Muito obrigado, Sr.

Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Deputado Arlen Santiago - Sr. Presidente, art. 164.

O Sr. Presidente - Informo ao Deputado que poderá fazer uso da palavra por esse

artigo em outro momento. Com a palavra, o Deputado Gustavo Valadares.

O Deputado Gustavo Valadares* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados. Além de parabenizar o governo do Estado por mais um de seus

programas que vem beneficiando o Estado de Minas Gerais, venho à tribuna também,

Sr. Presidente, pedir informações sobre os critérios utilizados na escolha dos

Municípios abrangidos, até agora, pelo programa Travessia, cuja condução é de

responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social, administrada hoje pelo

colega desta Casa, Deputado Agostinho Patrús Filho. Se não me engano, no final

deste mês completará um ano que ele está à frente dessa Secretaria. O programa

Travessia, Sr. Presidente, que envolve ações de diversas secretarias de Estado,

como as Secretarias de Saúde, de Educação, de Transportes e Obras Públicas e a

própria Sedese, entre outras, tem como objetivo “promover a inclusão social e

produtiva da população em situação de vulnerabilidade social, por meio da articulação

e integração do planejamento, execução e acompanhamento de políticas e do

estímulo ao desenvolvimento dos mecanismos de participação, monitoramento e

controle social sobre essas políticas em localidades definidas.”

Na última semana, Deputado Doutor Ronaldo, se não me engano, na última quinta-

feira, tivemos o lançamento da terceira etapa do programa, no Palácio da Liberdade,

com a presença do Governador do Estado, do Vice-Governador, de inúmeros
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parlamentares, Prefeitos e Vereadores e do condutor desse programa, Deputado e

Secretário Agostinho Patrús Filho. Muito satisfeito, porque o Estado, por meio desse

programa, está recebendo investimentos em todas as áreas, em especial naquelas

com maior vulnerabilidade social, fiz questão de pegar a listagem dos Municípios

abrangidos nessa terceira etapa e fazer uma análise de cada um, principalmente

daqueles que fazem parte da região que conheço muito e onde trabalho. Refiro-me à

região Centro-Nordeste mineira, definida pelo programa como região Leste do

Estado. Na verdade, pega um pedaço da região Leste, mas é mais um misto da

região Central e Leste do Estado.

A maioria dos Municípios dessa região carece de investimentos para melhorar o

IDH, a taxa de natalidade, o analfabetismo, a segurança, a qualidade de vida da

população, através de obras de infraestrutura. Todos, sem nenhuma exceção,

Deputado Arlen, merecem ser incluídos no Programa Travessia. Mas, para nossa

surpresa, Deputado, o Secretário escolheu alguns Municípios e pulou outros,

vizinhos, que têm exatamente as mesmas características, a mesma realidade, vivem

os mesmos problemas, as mesmas aflições.

É por isso que assomo hoje a esta tribuna com o coração apertado, mas ciente de

que estou aqui cumprindo a minha obrigação, que é representar os Municípios onde

sou votado e trabalho e representar o Estado. O questionamento que faço e gostaria

que o Secretário viesse a esta Casa responder ou encaminhasse pelo menos um

ofício é: quais os critérios para que Municípios como Santa Maria do Suaçuí, Água

Boa, José Raydan, Paulista, Senhora do Porto, Braúnas, Bugre e Goiabeira fossem

contemplados pelo Programa? Quais os requisitos que não foram preenchidos por

São Pedro do Suaçuí, vizinho limítrofe de Santa Maria do Suaçuí e José Raydan,

incluídos no Programa? São João Evangelista é Município limítrofe de Paulista e de

Cantagalo, também incluídos no programa. Guanhães faz divisa com Braúnas e

Senhora do Porto, incluídos no programa. E Serra Azul de Minas? Quero saber por

que esses quatro Municípios não foram contemplados, se vivem a mesma realidade

dos que foram, são limítrofes, têm os mesmos problemas, carecem da mesma falta

de investimento, merecem a mesma atenção. Quero entender isso e quero que o

Secretário venha aqui o quanto antes, se possível, até porque merecemos o seu



____________________________________________________________________________
1193

respeito, somos seus colegas Deputados. Quais os critérios utilizados para deixar de

fora São Pedro do Suaçuí, São João Evangelista, Guanhães e Serra Azul de Minas,

contemplando os seus Municípios limítrofes?

Durante os três anos do meu mandato - estamos há praticamente dois meses do

final do terceiro ano desta legislatura -, procurei fazer meu trabalho de forma muito

digna, Deputado Arlen. Tenho visitado Secretarias, feito reivindicações através de

ofícios e requerimentos e pedido atenção para a região do Centro-Nordeste mineiro,

que carece muito de investimentos. Desde o meu primeiro mandato, brigo, no bom

sentido da palavra, com o governo do Estado para que esses Municípios sejam

incluídos na Secretaria Extraordinária para o Desenvolvimento dos Vales do

Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas, tendo em vista que vivem exatamente a

mesma realidade, quando não pior. Hoje essas três regiões são catalisadoras de

todos os recursos do governo do Estado.

Na semana passada, durante o lançamento do Programa Travessia, o próprio

Governador disse, salvo engano, que 60% ou 70% dos recursos foram gastos no

Norte de Minas, no Jequitinhonha e no Mucuri, e que as outras regiões, também

contempladas, deveriam ter um pouco mais de tranquilidade porque viviam uma

realidade social diferente.

A grande maioria delas, sim; mas essa região do Centro-Nordeste, não. Vivem a

mesma realidade, carecem dos mesmos recursos, dos mesmos investimentos. Por

um lado, fico muito satisfeito que Santa Maria do Suaçuí, onde sou majoritário, esteja

recebendo o programa, assim como Água Boa, José Raydan, Paulista, Senhora do

Porto, Braúnas, Bugre, Goiabeira. Todas vivem os problemas da nossa região. Porém

a injustiça cometida foi ter deixado de fora esses Municípios - citei apenas quatro,

mas existem outros. São limítrofes dos que foram incluídos, vivem a mesma

realidade, mas não foram contemplados.

Concederei aparte ao Deputado Fábio Avelar e, em seguida, pedirei à assessoria

da Mesa que formule aqui, de plano, um requerimento pedindo informações à Sedese

a respeito dos requisitos que devem ser preenchidos pelos Municípios.

O Deputado Fábio Avelar (em aparte) - Quero cumprimentar V. Exa., Deputado

Gustavo Valadares, que traz essa preocupação no seu pronunciamento, a qual é de
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todos nós. Acredito que esta Casa mereça um esclarecimento, e não só por parte do

Secretário dessa Pasta. É bom salientar que vêm ocorrendo algumas interferências,

principalmente nas bases de alguns Deputados desta Casa, com a utilização de

programas de governo. Falo isso porque, em algumas cidades onde atuo, tenho

observado a presença de Deputados e Secretários oferecendo recursos. Não temos

acesso a esses recursos, apenas nos é disponibilizada a verba referente às nossas

emendas parlamentares.

Acredito que seria interessante se pudéssemos inaugurar uma nova maneira de

relacionamento com os Secretários, para que viessem a esta Casa, que na realidade

é deles também - eles estão como Secretários temporariamente -, a fim de fazer uma

exposição sobre os programas que estão sendo feitos nas suas Pastas e sobre as

liberações de recursos para as cidades, para que então possamos ter conhecimento

da situação. É lamentável que, numa cidade onde temos atuação política, tenhamos

conhecimento da liberação de recursos por intermédio das nossas Lideranças. Isso é

ruim para um convívio entre nós, nesta Casa. E, aproveitando essa ideia, poderíamos

fazer uma solicitação, por meio de requerimento, para que seja marcada uma

apresentação por Secretaria e que sejam trazidos ao nosso conhecimento os

trabalhos que estão sendo feitos.

Quero cumprimentá-lo, Deputado Gustavo Valadares, porque, por meio de

denúncias como essa, teremos condições de dar maior transparência a essas

atividades. Muito obrigado e parabéns pela sua exposição.

O Deputado Gustavo Valadares* - Eu que agradeço, Deputado Fábio Avelar. O seu

aparte engrandece muito o meu pronunciamento. Quando subimos à tribuna e

fazemos uma queixa como essa, fica parecendo que é uma questão pessoal. Em

absoluto! Sou amigo do Secretário, tenho com ele um bom relacionamento e por ele

tenho muito respeito, mas é preciso que esse respeito seja mútuo, é preciso que o

trabalho dele seja feito de uma maneira que incluas a todos, os Deputados, a

população mineira de regiões que carecem de investimentos para melhorar sua

qualidade de vida.

Por isso estou solicitando, Sr. Presidente, à Secretaria-Geral da Mesa, por

intermédio de seus funcionários que tão bem nos atendem durante as reuniões de
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Plenário desta Casa, que seja formulado um requerimento pedindo informações à

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese - sobre os requisitos

utilizados pela Secretaria para a escolha das cidades, dentro da mesma região,

beneficiadas pelo Programa Travessia. Esse é o requerimento que apresentarei.

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Solicito ao nobre Deputado Gustavo

Valadares que formalize o requerimento e que dê entrada a sua tramitação.

O Deputado Gustavo Valadares* - Já estou formalizando, de plano, e apenas

redigirei, para, em seguida, protocolar na Mesa do Plenário.

Felizmente por um lado e infelizmente por outro. Felizmente porque comemoramos

o fato de alguns Municípios da nossa região terem sido beneficiados; infelizmente

porque outros, com as mesmas características, com os mesmos problemas, com as

mesmas aflições, não o foram, sem que nenhuma justificativa fosse dada. Era apenas

isso, Sr. Presidente. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento Interno, o Deputado

Arlen Santiago.

O Deputado Arlen Santiago* - Sr. Presidente, com base no art. 164, queremos dizer

que, quando o Deputado Paulo Guedes nos agride, entendemos a estratégia: é a de

polarizar com quem teve a maior votação de todos os tempos no Norte de Minas. Ele

se esquece, propositadamente, de que a lei que iguala mata seca e mata atlântica é

uma lei federal. O mapa do IBGE foi feito por um órgão federal. Então, basta

simplesmente marcar uma audiência em que as bancadas federal e estadual do Norte

de Minas, os produtores e trabalhadores rurais poderão ficar frente a frente com o

Ministério responsável pela lei que equipara mata seca a mata atlântica. A lei diz que

é imune de corte, que não se pode cortar nada. Essa é a realidade.

O Deputado Paulo Guedes tem muito tempo. Vi, tempos atrás, um programa que

passou na Globo chamado “Gente que faz”. O Deputado Paulo Guedes está se

vangloriando agora do “gente que não faz”. Então, essa questão das obras é

importante.

Entendo quando ele me agride ao dizer que o Governador Aécio Neves, que o Vice-

Governador Anastasia têm amizade comigo, bem como o Secretário Marcus Pestana,
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que tem feito um trabalho extraordinário em Minas Gerais, aliás muitas vidas estão

sendo salvas porque a urgência e a emergência estão sendo implantadas no Norte de

Minas em primeiro lugar, ou, então, em relação à quantidade de estradas que o

Secretário de Governo Danilo de Castro define juntamente com o Secretário de Obras

Públicas, Fuad, com mais de mil pontes feitas em várias localidades, algumas das

quais lá na nossa querida cidade de Manga. Tenho tido oportunidade de levar os

pleitos para que o Secretário possa atendê-los.

Assim, neste momento em que há essa agressão, sei que é a estratégia de

polarizar com alguém que o Norte de Minas escolheu, com uma votação muito boa.

Então, se há aqueles que gostam, há os que, às vezes, não gostam, criando, assim,

essa estratégia. Mas a estratégia boa seria poder marcar uma audiência com o

Ministro Minc, que esclareceria aos produtores, aos Deputados Paulo Guedes e Arlen

Santiago se, afinal de contas, pode ser dada ordem de corte para o Norte de Minas,

onde há mata seca, com essa lei em vigor. É preciso lembrar que o Governador Aécio

Neves é um cumpridor de leis, um “gentleman”. Aliás, no episódio em que o José

Dirceu caiu da Casa Civil por supostamente chefiar uma situação bastante dramática

do País naquela época, quem saiu em defesa do PT e do Presidente Lula foi esse

elegante Governador Aécio Neves, que, a todo momento, não tem faltado ao governo

federal, esse mesmo governo que se nega a entender isso.

O Ministro Minc falou comigo, com o Secretário José Carlos que mata seca não é

igual a mata atlântica. Aí o IBGE e o governo federal fizeram a lei e o mapa dizendo

que mata seca é o mesmo que mata atlântica, não podendo, portanto, cortar nada,

condenando todas as propriedades do Norte de Minas a não valerem absolutamente

mais nada. Não se pode produzir nessas propriedades. O que foi desmatado já foi

desmatado, o que não foi, pela lei federal, não pode ser. Então, em vez de blá-blá-

blá, como diz o Deputado Carlin Moura, de ficar batendo boca sobre quem é e quem

não é, vamos marcar com o Minc. Será que esta Casa não tem força junto com a

Bancada do PT, com o Deputado Paulo Guedes, para marcar com o Ministro do PT

uma audiência?

Lembro-me até que estivemos com vários Prefeitos, em audiência, com o Sr. José

Alencar, e ficamos sabendo que nem o projeto da estrada de Manga a Montalvânia
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estava pronto, e o projeto de Itacarambi, São João das Missões e Manga nem foi

começado. Pedimos e foi agilizado. Os Prefeitos de Manga, de Montalvânia - todos

estavam presentes para ver uma ideia que havia chegado no Norte de Minas e que

iniciaria a estrada.

Então, não voltarei a esta tribuna, não vou ficar aqui batendo boca, porque vou ali

trabalhar para o meu povo, o povo do Norte de Minas. E vou continuar insistindo:

Ministro Minc, receba a bancada do Norte de Minas, a bancada federal, receba os

produtores. É só receber, e aí vamos ver onde está a verdade e onde está a mentira.

* - Sem revisão do orador.

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, art. 164.

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. Com a

palavra, pelo art. 164 do Regimento Interno, o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes* - Primeiramente, Sr. Presidente, estranha-me a forma

como o Deputado Arlen Santiago fala, de que eu o agredi. Gostaria de saber onde

está a agressão. Se tem alguém agredido aqui sou eu, com a forma como ele se

dirigiu a mim, às publicações feitas pelo meu gabinete, às publicações feitas pelo

jornal “O Tempo”; a forma como ele defende o que o IEF está fazendo no Norte de

Minas. Infelizmente ele não está aqui para escutar, porque faz parte dele falar e sair.

Às vezes é importante escutar. Fiquei aqui o tempo todo esperando ele falar.

Porém, só para lembrar ao Deputado Arlen Santiago, não existe nenhum órgão

federal multando produtor no Norte de Minas. O Ibama não está lá multando ninguém,

não está expulsando ninguém do Jaíba, não está aplicando multas abusivas no Norte

de Minas; a Polícia Federal não está multando ninguém no Norte de Minas. Não há

nenhum órgão do governo federal fazendo caixa, fazendo a indústria da multa na

região. Lá estão, sim, os órgãos do Estado, o IEF, que lidera, junto à Polícia Militar, à
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Polícia Ambiental, ao Igam, à Feam - é tanto órgão que não sabemos mais a quem

nos dirigir. São mais de oito órgãos ambientais em Minas Gerais.

Esta semana acompanhei vários casos de pessoas simples. Às vezes elas pedem

uma licença, vão lá, dão entrada no pedido e eles mandam voltar. As pessoas têm de

voltar à cidade, ficam no vai e volta, gastando dinheiro; ou seja, é uma burocracia

para se conseguir uma licença. Às vezes a pessoa tem de ir cinco, seis, sete ou oito

vezes e esperar dois ou três anos. É assim que esse IEF tem tratado os produtores

na nossa região. É dessa forma que estamos sendo tratados. Estou aqui retratando

um fato verdadeiro. Se alguém tiver dúvida, vá lá, visite o Jaíba, visite os

assentamentos de reforma agrária, os sindicatos de produtores rurais do Norte de

Minas; que falem com os produtores para saber como eles estão sendo tratados.

É por isso que vimos aqui à tribuna, com firmeza, fazer essa defesa. E mais: seria

importante, já que o Deputado Arlen Santiago fala tanto, querendo desviar o assunto,

que fosse a Brasília falar com o Ministro Minc, para ele assinar a CPI, junto à

bancada do Norte. Iríamos abrir a CPI na Casa, convocar o Ministro Minc, o José

Carlos Carvalho e colocá-los frente a frente. Sabemos que há o dedo do Secretário

José Carlos Carvalho nessa questão de transformar mata seca em mata atlântica.

Era um desejo dele quando foi Ministro no governo Fernando Henrique. Ele não

aceitou que esta Casa votasse a lei da mata seca, determinando 30%, que já é mais

do que a lei estadual prevê para as outras regiões. No Norte de Minas seriam 30%,

enquanto no Triângulo são 20%. Em qualquer outra região do Estado a reserva legal

é de 20%. No Norte de Minas já era de 30%, e agora não é mais nada.

Quero saber por que o IEF, por que o José Carlos Carvalho deixou desmatar o

Triângulo Mineiro inteiro? Pode-se desmatar região rica, José Carlos Carvalho?

Pode-se desmatar região produtora de álcool do Triângulo, José Carlos Carvalho? E

V. Exa. autoriza o desmatamento do Triângulo e a compra de propriedade barata no

Norte de Minas. É este o plano para que as terras do Norte de Minas não valham

mais nada: proíbe-se tudo lá, e o pessoal venderá as terras a preço de banana. As

grandes empresas do Triângulo irão lá e comprarão as terras do Norte de Minas a

preço de banana, desmatarão o resto que há e farão reserva legal no Norte. Vocês

querem condenar uma região à pobreza, querem expulsar o povo norte-mineiro das
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suas terras, e isso não aceitaremos. Se for preciso, organizaremos nossos

produtores, nossos trabalhadores rurais, nossos agricultores familiares para juntos

defendermos nossa região. Não aceitaremos o empobrecimento para ficarmos aqui

pedindo migalhas, deixando de assinar CPI porque recebemos ambulância. Não

faremos nem aceitaremos isso. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

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 19.248, que

estabelece diretrizes para a política de assistência aos portadores de epilepsia. Pelo

BSD: efetivos - Deputados Lafayette de Andrada e Dalmo Ribeiro Silva; suplentes -

Deputados Fahim Sawan e Zé Maia; pelo Bloco PT-PMDB-PCdoB: efetivo - Deputado

Carlin Moura; suplente - Deputado Adelmo Carneiro Leão; pelo BPS: efetivo -

Deputada Rosângela Reis; suplente - Deputada Gláucia Brandão; pelo PDT: efetivo -

Deputado Doutor Ronaldo; suplente - Deputado Tenente Lúcio. Designo. Às

Comissões.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência, no uso da atribuição que lhe confere o inciso I do art. 83 do

Regimento Interno, torna sem efeito o recebimento do Projeto de Lei nº 3.877/2009,

do Governador do Estado, que dá denominações aos prédios públicos e ao auditório

da Cidade Administrativa Presidente Tancredo de Almeida Neves, localizada no

Município de Belo Horizonte, e altera a Lei nº 13.408, de 21/12/99, uma vez que a

referida proposição versa sobre mais de uma matéria. Assim sendo, a Presidência

encaminha o projeto à Comissão de Justiça para desmembramento em proposições

específicas, nos termos do § 5º do art. 173 do Regimento Interno.

Mesa da Assembleia, 20 de outubro de 2009.

José Henrique, 2º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno, determina a

anexação do Projeto de Lei nº 3.874/2009 ao Projeto de Lei nº 3.854/2009, ambos do

Governador do Estado, por guardarem semelhança.
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Mesa da Assembleia, 20 de outubro de 2009.

José Henrique, 2º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que, em virtude do recebimento da Mensagem nº

423/2009, do Governador do Estado, solicitando, nos termos do art. 69 da

Constituição Estadual, urgência para apreciação do Projeto de Lei nº 3.876/2009, de

sua autoria, que uniformiza os critérios gerais de gestão e execução para

transferência gratuita de bens, valores ou benefícios por órgãos e entidades da

administração pública do Poder Executivo, no âmbito dos programas sociais que

especifica, o projeto passa a tramitar em regime de urgência, conforme o disposto no

art. 208 do Regimento Interno.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que o Projeto de Lei nº 3.808/2009, do

Governador do Estado, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação

Governamental - PPAG - para o período 2008-2011, e o Projeto de Lei nº 3.809/2009,

do Governador do Estado, que estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento

Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das Empresas

Controladas pelo Estado para o exercício de 2010, foram publicados, em sua

essencialidade, no “Diário do Legislativo” de sexta-feira, dia 9/10/2009, e distribuídos

em avulso, por meio eletrônico, às Deputadas e aos Deputados no dia 13/10/2009. A

Presidência informa, ainda, que o prazo de 20 dias para apresentação de emendas

aos projetos na Comissão de Fiscalização Financeira teve início no dia 14/10/2009 e

será encerrado no dia 3/11/2009.

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 4.819/2009, da

Comissão de Defesa do Consumidor, e 4.820 a 4.822/2009, 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 pelas Comissões de Política Agropecuária - aprovação, na 29ª Reunião
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Ordinária, em 13/10/2009, do Projeto de Lei nº 3.729/2009, do Deputado Luiz

Humberto Carneiro; de Fiscalização Financeira - aprovação, na 27ª Reunião

Ordinária, em 14/10/2009, do Requerimento nº 4.686/2009, da Comissão Especial da

Execução das Penas no Estado; de Segurança Pública (2) - aprovação, na 21ª

Reunião Extraordinária, em 14/10/2009, dos Requerimentos nºs 4.644 a 4.646, 4.648,

4.735, 4.737 e 4.740/2009, da Comissão de Direitos Humanos, 4.659/2009, do

Deputado Delvito Alves, e 4.684, 4.688, 4.691 a 4.693, 4.696, 4.697 e 4.700 a

4.702/2009, da Comissão Especial da Execução das Penas no Estado, e aprovação,

na 26ª Reunião Ordinária, em 20/10/2009, do Requerimento nº 4.789/2009, da

Comissão de Direitos Humanos; de Educação - aprovação, na 25ª Reunião Ordinária,

em 14/10/2009, dos Projetos de Lei nºs 2.977/2009, do Deputado Roberto Carvalho,

com a Emenda nº 1, 3.306/2009, do Deputado João Leite, 3.347/2009, da Deputada

Cecília Ferramenta, 3.419/2009, do Deputado Mauri Torres, 3.527/2009, do Deputado

Tenente Lúcio, 3.538/2009, do Governador do Estado, com a Emenda nº 1,

3.552/2009, do Governador do Estado, 3.620/2009, do Governador do Estado, na

forma do Substitutivo nº 1, 3.574/2009, da Deputada Ana Maria Resende, 3.584/2009,

do Deputado Ruy Muniz, 3.612/2009, do Deputado Getúlio Neiva, 3.618/2009, do

Deputado Antônio Júlio, 3.622 e 3.702/2009, do Deputado Wander Borges,

3.623/2009, do Deputado Ronaldo Magalhães, e 3.689/2009, do Deputado Alencar da

Silveira Jr., e dos Requerimentos nºs 4.641/2009, do Deputado Duarte Bechir, 4.657

e 4.658/2009, do Deputado Ademir Lucas, 4.665 e 4.666/2009, do Deputado Eros

Biondini, 4.680/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 4.736/2009, da Comissão

de Direitos Humanos; de Assuntos Municipais - aprovação, na 29ª Reunião Ordinária,

em 14/10/2009, dos Requerimentos nºs 4.678/2009, da Comissão de Turismo,

4.679/2009, do Deputado Ademir Lucas, 4.683/2009, da Comissão de Participação

Popular, 4.748/2009, do Deputado Ruy Muniz, e 4.782/2009, do Deputado Duarte

Bechir; de Administração Pública - aprovação, na 14ª Reunião Extraordinária, em

14/10/2009, dos Requerimentos nºs 4.729 a 4.731/2009, do Deputado Weliton Prado,

4.732/2009, do Deputado Wander Borges, 4.733/2009, da Comissão de Justiça, e

4.755/2009, do Deputado Delvito Alves; de Cultura - aprovação, na 22ª Reunião

Ordinária, em 14/10/2009, dos Projetos de Lei nºs 3.668/2009, da Deputada
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Rosângela Reis, 3.669/2009, do Deputado Sargento Rodrigues, e 3.746/2009, do

Deputado André Quintão, e dos Requerimentos nºs 4.643/2009, dos Deputados Sávio

Souza Cruz e Fábio Avelar, 4.663/2009, do Deputado Célio Moreira, 4.667 e

4.668/2009, da Deputada Gláucia Brandão, 4.746/2009, do Deputado Eros Biondini,

4.747/2009, do Deputado Fábio Avelar, e 4.752/2009, do Deputado Jayro Lessa; de

Saúde - aprovação, na 25ª Reunião Ordinária, em 14/10/2009, do Requerimento nº

4.742/2009, do Deputado Ademir Lucas; e de Meio Ambiente - aprovação, na 23ª

Reunião Ordinária, em 20/10/2009, dos Projetos de Lei nºs 1.731/2007, da Deputada

Ana Maria Resende, com a Emenda nº 1, 3.424/2009, do Deputado Padre João,

3.665/2009, do Deputado Célio Moreira, e 3.748/2009, do Deputado Domingos Sávio,

com a Emenda nº 1; e do Deputado Ronaldo Magalhães - informando sua desfiliação

do PSDB e sua filiação ao PV (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 Carlin Moura e

outros, solicitando a convocação de reunião especial para homenagear a Fundação

Centro das Indústrias das Cidades Industriais de Minas Gerais de Apoio à Educação,

Cultura e Meio Ambiente - Funcici-MG -, e Carlos Gomes e outros, solicitando a

convocação de reunião especial para homenagear o Festival da Cultura Popular do

Vale do Jequitinhonha - Festivale - pelos 30 anos de sua criação, na pessoa de seu

idealizador, Tadeu Martins Soares, e a Federação das Entidades Culturais e

Artísticas do Vale do Jequitinhonha - Fecaje -, atual organizadora do evento, na

pessoa de sua representante legal, Ângela Gomes Freire; e, nos termos do inciso

XXII do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado Paulo Guedes,

solicitando a destinação da primeira parte de uma reunião ordinária para homenagear

o Departamento Nacional de Obras contra as Secas - DNOCS - pelo seu centenário.

Discussão e Votação de Pareceres

- A seguir, é submetido a discussão e votação e aprovado o Parecer de Redação

Final do Projeto de Lei nº 3.487/2009 (À sanção.).

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Defesa do Consumidor,
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solicitando seja encaminhado à empresa Energisa pedido de informações sobre a

existência, ou a possibilidade da criação, de um plano preventivo a ser adotado para

o período chuvoso, com o objetivo de se evitar cortes no fornecimento de energia no

Município de Além Paraíba e cidades da região. Em votação, o requerimento. As

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

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Encerramento

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

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

Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 21,

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 EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

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

13/10/2009

Às 16h14min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Padre João, Gustavo Valadares e Domingos Sávio (substituindo o Deputado

Ronaldo Magalhães, por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado

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 e acusa o

recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados

a seguir: Projetos de Lei nºs 3.805, 3.813 e 3.816/2009 (Deputado Gilberto Abramo);

3.797 e 3.807/2009 (Deputado Delvito Alves); 3.800, 3.804, 3.820 e 3.824/2009

(Deputado Ronaldo Magalhães); 3.796, 3.803, 3.814 e 3.822/2009 (Deputado

Sebastião Costa); 3.801, 3.810, 3.812, 3.817 e 3.819/2009 (Deputado Chico Uejo);

3.798, 3.802 e 3.821/2009 (Deputado Padre João); e 3.799, 3.806, 3.815, 3.818,
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3.823 e 3.825/2009 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva). Nesse momento, o Presidente

suspende a reunião. São reabertos os trabalhos, com a presença dos Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Sebastião Costa, Gustavo Valadares e Ademir Lucas

(substituindo o Deputado Ronaldo Magalhães, por indicação da Liderança do BSD).

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

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs

3.353/2009, na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Ronaldo Magalhães); e

3.717/2009, com as Emendas nºs 1 a 3 (relator: Deputado Delvito Alves). São

convertidos em diligência à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável - Semad -, ao Instituto Estadual de Florestas - IEF - e

ao Departamento de Estradas de Rodagem - DER-MG - o Projeto de Lei nº

3.745/2009; à Secretaria de Estado de Fazenda o Projeto de Lei nº 3.756/2009; ao

DER-MG e ao Prefeito do Município de Congonhal o Projeto de Lei nº 3.777/2009; à

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag - e ao Prefeito do Município

de Itajubá o Projeto de Lei nº 3.791/2009 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); e à

Seplag os Projetos de Lei nºs 3.783, 3.785 e 3.787/2009 (relator: Deputado Ronaldo

Magalhães). Os Projetos de Lei nºs 3.784 e 3.786/2009 são retirados de pauta por

determinação do Presidente por não cumprirem pressupostos regimentais. Passa-se

à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

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

aprovados, em turno único, cada um por sua vez, pareceres que concluem pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade dos Projetos de Lei nºs 3.582/2009

(relator: Deputado Gustavo Valadares, em virtude de redistribuição); 3.772/2009

(relator: Deputado Ronaldo Magalhães); 3.790/2009 (relator: Deputado Padre João);

e 3.792/2009 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva). Os Projetos de Lei nºs 3.780,

3.781 e 3.782/2009 são retirados de pauta por determinação do Presidente por não

cumprirem pressupostos regimentais. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

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

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos em que
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se solicita sejam baixados em diligência ao autor os Projetos de Lei nºs 3.774, 3.776

e 3.789/2009; e ao DER-MG o Projeto de Lei nº 3.788/2009. Submetido a votação, é

aprovado requerimento do Deputado Sargento Rodrigues em que solicita seja

encaminhado ofício ao Presidente do Conselho da Justiça Federal, ao Presidente do

Tribunal Regional Federal da 1ª Região e ao Diretor do Foro da Justiça Federal de 1º

Grau em Minas Gerais, visando à criação de varas da Justiça Federal nos Municípios

mineiros, especialmente em Contagem e Betim, em conformidade com a Lei Federal

nº 12.011/2009, que cria 230 varas federais em todo o País. Cumprida a finalidade da

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

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

os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de outubro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas - Padre João - Sebastião Costa.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 3.255/2009

Suprima-se no art. 2º a expressão “em especial”.

Sala das Reuniões, 21 de outubro de 2009.

Zé Maia

Justificação: O art. 2º do projeto dispõe sobre a finalidade da Fundação Centro

Internacional de Educação, Capacitação e Pesquisa Aplicada em Águas – Hidroex. A

forma aprovada no 1º turno tornou muito genéricas suas atribuições, desvirtuando a

concepção original da instituição. A emenda ora proposta visa a deixar mais clara a

missão institucional da Hidroex, qual seja, a capacitação e o desenvolvimento de

recursos humanos na área de gestão de recursos hídricos.

PARECER SOBRE A EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 3.679/2009

Trata-se do Projeto de Lei n° 3.679/2009, do Poder Executivo, que solicita

autorização legislativa para contrair um empréstimo com o Bird no valor de

US$461.044.930,00 dólares norte-americanos. O Deputado Luiz Humberto Carneiro,

Líder do Bloco, apresentou uma emenda sobre a qual apresento, agora, uma

subemenda, que passo a ler: “Dê-se ao art. 1º a seguinte redação: ‘Fica o Poder
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Executivo autorizado a contratar operação de crédito em moeda estrangeira com o

Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - Bird -, no valor de

US$461.044.930,00 (quatrocentos e sessenta e um milhões, quarenta e quatro mil,

novecentos e trinta dólares norte-americanos), até o limite de R$1.078.000.000,00

(um bilhão e setenta e oito milhões de reais).’.”. Essa é a subemenda ao art. 1º.

Sr. Presidente, apenas para esclarecer: essa emenda tem o intuito de fixar um teto

máximo e o limite mínimo. O valor do empréstimo, arredondando, é de

US$461.000.000,00, na cotação do dia em que for realizada a operação. Ocorre que,

supondo que haja uma crise mundial ou, por algum fator externo, o dólar venha a

explodir, o máximo de limite de endividamento será de R$1.078.000.000,00, ou seja,

se o dólar explodir, não contrairemos empréstimo de US$470.000.000,00, serão

menos dólares. Sinteticamente, esse é o teor da subemenda apresentada a seguir.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 3.679/2009

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a contr atar operação de crédito em

moeda estrangeira com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento

– Bird –, no valor de US$461.044.930,00 (quatrocentos e sessenta e um milhões,

quarenta e quatro mil, novecentos e trinta dólares norte-americanos), até o limite de

R$1.078.000.000,00 (um bilhão e setenta e oito milhões de reais).

Sala das Reuniões, 21 de outubro de 2009.

Lafayette de Andrada

Justificação: O objetivo desta subemenda é fazer com que o montante total da

operação de crédito, objeto do projeto de lei, esteja em pleno acordo com os valores

pactuados no âmbito do Programa de Reajuste Fiscal – PAF –, firmado entre a

Secretaria do Tesouro Nacional – STN – e o Estado, no qual os valores são

expressos em moeda nacional, ao câmbio de 31/12/2008, de R$2,337 por dólar norte-

americano.

EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 3.679/2009

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a contr atar operação de crédito em

moeda estrangeira com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
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– Bird –, até o limite correspondente a R$1.078.000.000,00 (um bilhão e setenta e

oito milhões de reais), valor que poderá ser atualizado pela variação do Índice Geral

de Preços – IGP-DI -, da Fundação Getúlio Vargas, apurada desde dezembro de

2008.

Sala das Reuniões, 21 de outubro de 2009.

Luiz Humberto Carneiro

Justificação: O objetivo desta emenda é fazer com que o montante total da

operação de crédito objeto do projeto de lei esteja em pleno acordo com os valores

pactuados no âmbito do Programa de Reajuste Fiscal – PAF –, firmado entre a

Secretaria do Tesouro Nacional – STN – e o Estado, no qual os valores são

expressos em moeda nacional, ao câmbio de 31/12/2008, de R$2,337 por dólar norte-

americano.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.760/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Nosso Guri, 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 3.760/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Nosso Guri, com sede no Município de Ipatinga, entidade sem fins econômicos que

tem por escopo a promoção e a defesa dos direitos da criança e do adolescente.

Com esse propósito, a entidade garante e defende os direitos desse segmento da

população, em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA –;

presta assistência aos adolescentes e crianças que se encontram em situação de

risco; interage com suas famílias e escolas, além dos conselhos tutelares e de

assistência social; assessora entidades de atendimento e defesa de seus direitos,
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promovendo capacitação de educadores e Conselheiros; promove conferências,

encontros, cursos, seminários, campanhas e estudos para subsidiar ações que

garantam a política de atendimento aos interesses de seus assistidos no Município.

Pelo relevante serviço que presta, acreditamos ser a instituição merecedora do

título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.760/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 20 de outubro de 2009.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.762/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

objetivo declarar de utilidade pública a entidade Projeto Somos Amados, 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.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.762/2009 pretende declarar de utilidade pública a entidade

Projeto Somos Amados, com sede no Município de Divinópolis, pessoa jurídica de

direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo estimular a integração e o

convívio social da comunidade em que atua, com a finalidade de melhorar sua

qualidade de vida.

Para a consecução de seu objetivo, divulga ideias, elementos de cultura, tradições

e hábitos sociais da comunidade, por meio do serviço de radiodifusão e televisão

comunitárias; presta serviços de utilidade pública junto com a Defesa Civil; defende a

capacitação dos cidadãos no exercício do direito de expressão; mantém

estabelecimentos para educação infantil, ensino fundamental, médio,
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profissionalizante e superior, além de cursos livres de caráter social e filantrópico;

presta assistência material aos necessitados; cuida de estabelecimento de

recuperação de toxicômanos.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.762/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 20 de outubro de 2009.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.769/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Rômulo Veneroso, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar 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.

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 3.769/2009 pretende declarar 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, entidade sem fins lucrativos, que tem como

finalidade precípua congregar os interessados em melhorar as condições sociais e

econômicas da comunidade.

Com esse propósito, a referida associação desenvolve ações de combate à fome e

à pobreza; luta pela melhoria de condições de moradia, higiene, educação, saúde,

transporte e segurança da população; executa programas de proteção da saúde da

família, da maternidade, da infância e da velhice; defende melhorias de interesse

comum e para atender as necessidades prioritárias do local; e apoia iniciativas
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assistenciais, culturais e desportivas.

Considerando a importância do trabalho desenvolvido pela instituição, acreditamos

que ela é merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.769/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 20 de outubro de 2009.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.771/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Vida Nova – ACCNV

–, com sede no Município de Montes Claros.

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 3.771/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária Vida Nova – ACCNV –, com sede no Município de Montes Claros,

entidade sem fins econômicos, que tem por escopo reunir pessoas que prestem

serviços à comunidade visando estimular o conhecimento e o exercício da cidadania

e da solidariedade, o respeito às leis e o incentivo ao crescimento econômico e social

com ética, respeito e responsabilidade.

Com esse propósito, promove o bem-estar e o desenvolvimento socioeconômico;

orienta crianças e adolescentes nas áreas educacional, de saúde e profissional; apoia

projetos voltados para a erradicação do trabalho infantil e escravo, a prevenção ao

uso indevido de drogas e a valorização da cultura, do esporte, do lazer e do turismo,

a disseminação dos direitos humanos, dos valores éticos e da solidariedade; defende

a reinserção social dos excluídos e a geração de emprego e renda; encaminha
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reivindicações de necessidades básicas de seus membros aos órgãos competentes;

favorece o acesso da população às políticas públicas, especialmente as relacionadas

à saúde e à educação; contribui para o fortalecimento dos mecanismos institucionais

de proteção e conservação do meio ambiente.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.771/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 20 de outubro de 2009.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.997/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Carlin Moura, o projeto de lei em epígrafe cria a Política

Estadual sobre os Cuidados com a Saúde em Relação ao Uso do Computador.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo n° 1, que apresentou.

Em seguida, a Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática, em sua

análise de mérito, opinou pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo n° 2,

que apresentou.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

188, c/c o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em exame propõe a criação de política estadual com o intuito de

orientar os estudantes da rede estadual de ensino sobre os cuidados com a saúde

em relação ao uso do computador.

O autor, em sua justificação, alega que a proposta visa proteger a saúde dos jovens

que permanecem várias horas em uso do computador, colocando em risco sua visão,

sua postura e a funcionalidade de seus membros.

Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça expôs o entendimento
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de que projetos de lei, ainda que de iniciativa parlamentar, podem fixar diretrizes de

políticas públicas estaduais. Entretanto, não se admite o detalhamento de tais

políticas, uma vez que a atividade legislativa opera no plano da abstração e da

generalidade. Considera a Comissão que o projeto em comento estabelece ações

minudenciadas inerentes à atividade do Poder Executivo, ferindo, dessa forma, o

princípio da separação dos poderes. Contudo, considerando a importância do tema,

foi apresentado o Substitutivo n° 1, que propõe a i nstituição da Semana de

Conscientização sobre o Uso do Computador e retira do projeto os dispositivos que

constituem ações meramente administrativas, bem como aqueles que definem

competências específicas para órgãos do Poder Executivo.

A Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática, à qual compete

analisar o mérito da matéria, apresentou o Substitutivo n° 2, visando ampliar o escopo

da Semana de Conscientização sobre o Uso do Computador por entender que a

utilização adequada desse equipamento não se restringe a questões de saúde,

abrangendo também assuntos como segurança de dados, controle de exibição de

conteúdos impróprios e proteção contra atitudes ilícitas favorecidas pelo ambiente

virtual, tais como pedofilia e extorsão, além da importância do alerta para a

permanência excessiva no uso do equipamento.

No que concerne à competência desta Comissão para proceder à análise da

repercussão financeira das proposições, destaca-se que o projeto original causa

impacto ao erário, pois estabelece obrigações para os órgãos estatais. Todavia, os

Substitutivos nºs 1 e 2 não implicam dispêndio de recursos por parte do poder

público, pois a instituição de semana de conscientização visa somente fomentar

discussões e conscientizar a população acerca dos malefícios advindos do mau uso

do computador. Dessa forma, o Substitutivo n° 2 des taca-se por possibilitar o

aperfeiçoamento e a ampliação dos efeitos da proposição, criando normas genéricas

e não impondo obrigações financeiras e orçamentárias ao Estado.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.997/2009, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 2, da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia

e Informática, e pela rejeição do Substitutivo n° 1 , da Comissão de Constituição e



____________________________________________________________________________
1213

Justiça.

Sala das Comissões, 21 de outubro de 2009.

Zé Maia, Presidente - Inácio Franco, relator - Juarez Távora - Antônio Júlio -

Lafayette de Andrada.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.826/2009

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 no âmbito do Programa de Modernização

da Administração das Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial das

Administrações Estaduais – PMAE – com o Banco de Desenvolvimento Econômico e

Social – BNDES –, até o limite que indica, 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

O projeto de lei em tela autoriza o Poder Executivo a promover a adesão do Estado

ao Programa de Modernização da Administração das Receitas e da Gestão Fiscal,

Financeira e Patrimonial das Administrações Estaduais – PMAE –, mediante

contratação de operação de crédito com o Banco Nacional de Desenvolvimento

Econômico e Social – BNDES –, até o limite de R$9.225.000,00.

O PMAE, nos termos da Resolução nº 3.653, de 17/12/2008, do Banco Central do

Brasil, visa à melhoria da qualidade do gasto e do ambiente de negócios, por meio de

linha de financiamento voltada para o fortalecimento da capacidade gerencial,

normativa, operacional e tecnológica voltadas à Administração Geral e Patrimonial

dos Estados e do Distrito Federal, ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento do

sistema de informação e à capacitação gerencial, entre outros objetivos.

A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise jurídico-constitucional,

entendeu não haver óbices à tramitação da matéria. De acordo com seu parecer, a
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autorização legislativa para a contratação de operação de crédito pelo Estado, na

forma definida no art. 29, III, da Lei Complementar Federal nº 101, de 4/5/2000 – Lei

de Responsabilidade Fiscal –, faz-se necessária por força do disposto no art. 32, § 1º,

I, da mencionada norma e nos arts. 61, IV, e 90, XVIII, da Constituição mineira.

Ressaltou, ainda, que a autorização legislativa é apenas uma condição prévia para a

efetivação do empréstimo, que deverá observar, também, as condições e os limites

fixados pelo Senado, especialmente as regras estabelecidas nas Resoluções nºs 40,

de 20/12/2001, e 43, de 21/12/2001, ambas do Senado Federal.

De acordo com o projeto, os recursos obtidos serão destinados a financiar

atividades e projetos do Estado nas áreas de resultado definidas pela Lei nº 15.032,

de 20/1/2004, que estabelece o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado – PMDI

–, em especial na execução dos projetos Descomplicar – Melhoria do Ambiente de

Negócios e Ampliação da Profissionalização de Gestores Públicos, constantes no

Plano Plurianual de Ação Governamental 2008-2011 – PPAG.

Conforme disposto no PPAG, o programa Descomplicar - Melhoria do Ambiente de

Negócios tem como objetivo simplificar as relações entre o Estado e as empresas,

tendo em vista a construção de um ambiente institucional adequado ao bom

desenvolvimento dos negócios e investimentos privados, e apresenta sete ações: a)

implantação, operação e consolidação do Minas Fácil em todo o Estado; b) inovação

dos instrumentos de regularização ambiental; c) implantação e operação das

Unidades de Atendimento Integrado - UAI -; d) integração das regionais setoriais; e)

divulgação de Minas Gerais como Estado descomplicado; f) simplificação dos

processos críticos de atendimento ao público; g) fomento à participação das

pequenas e microempresas nas compras do Estado. O programa Ampliação da

Profissionalização de Gestores Públicos tem como objetivo profissionalizar a gestão

pública por meio da seleção e do desenvolvimento de gestores (gerentes) públicos,

buscando a melhoria da qualidade dos serviços prestados pela administração direta,

autárquica e fundacional do Poder Executivo e apresenta quatro ações: a) formação,

qualificação e capacitação de recursos humanos pela Escola de Governo Professor

Paulo Neves de Carvalho; b) certificação ocupacional; c) programa de

desenvolvimento profissional para gestores; d) desenvolvimento e aplicação de
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metodologia de avaliação de desempenho de gestores públicos.

De acordo com a mensagem enviada pelo Governador do Estado, a execução dos

citados projetos, além de facilitar a atividade do empresário que deseja investir no

Estado, deverá simplificar a relação da administração pública com as empresas, com

o cidadão e entre os próprios órgãos governamentais, por meio da revisão e

simplificação de processos de prestação de serviços, bem como implementar

programas de desenvolvimento gerencial, com ênfase, respectivamente, na

desburocratização de procedimentos para abertura, funcionamento e fechamento de

empresas e na profissionalização da gestão pública, objetivando a melhoria da

qualidade dos serviços prestados pela administração direta, autárquica e fundacional

do Poder Executivo.

O projeto prevê que podem ser oferecidas como garantia as cotas das receitas

tributárias do Estado discriminadas nos arts. 155, 157 e 159 da Constituição Federal.

Conforme mencionou a Comissão da Constituição e Justiça, é permitida a vinculação

de receitas próprias geradas pelos impostos a que se referem os arts. 155 e 156 e

dos recursos de que trata o art. 157, para a prestação de garantia ou contragarantia à

União e pagamento de débitos para com esta.

Destacamos, finalmente, que o projeto dispõe 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.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.826/2009, no

1º turno.

Sala das Comissões, 21 de outubro de 2009.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Antônio Júlio - Inácio Franco -

Juarez Távora.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.309 /2007

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.309/2007, de autoria do Deput ado Sargento Rodrigues, que

altera o art. 4° da Lei n° 15.757, de 4 de outubro de 2005, e dá outras providências,
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foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1°  turno.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.309/2007

Altera a Lei n° 15.757, de 4 de outubro de 2005, qu e 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 portadora de

deficiência física, visual, mental severa ou profunda ou autista.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica acrescentado ao art. 1° da Lei n° 15 .757, de 4 de outubro de 2005, o

seguinte § 2°, passando o seu parágrafo único a vig orar como § 1°:

“Art. 1° – (...)

§ 2° – O representante legal responde solidariament e quanto ao imposto que deixar

de ser pago em razão de concessão indevida da isenção de que trata o “caput”.”.

Art. 2° – Fica revogado o art. 4° da Lei n° 15.757,  de 2005.

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

Sala das Comissões, 21 de outubro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.255 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.255/2009, de autoria do Gover nador do Estado, que cria a

Fundação Centro Internacional de Educação, Capacitação e Pesquisa Aplicada em

Águas – Hidroex – 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.



____________________________________________________________________________
1217

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.255/2009

Cria a Fundação Centro Internacional de Educação, Capacitação e Pesquisa

Aplicada em Águas – Hidroex – e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° – Fica criada a Fundação Centro Internacion al de Educação, Capacitação e

Pesquisa Aplicada em Águas – Hidroex –, com autonomia administrativa e financeira,

personalidade jurídica de direito público, prazo de duração indeterminado, sede e foro

no Município de Frutal.

§ 1° – Para os efeitos desta lei, as expressões "Fu ndação Centro Internacional de

Educação, Capacitação e Pesquisa Aplicada em Águas”, “Fundação Hidroex” e

“Hidroex” equivalem-se.

§ 2° – A Hidroex está vinculada à Secretaria de Est ado de Ciência, Tecnologia e

Ensino Superior – Sectes.

§ 3° – A Hidroex desenvolverá suas atividades em co njunto com instituições

públicas ou privadas, nacionais ou internacionais, especialmente conforme projeto

aprovado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a

Cultura – Unesco –, observados o Programa Hidrológico Internacional – PHI – e as

normas jurídicas brasileiras e as dos países onde venha a atuar.

CAPÍTULO II

DA FINALIDADE E DAS COMPETÊNCIAS

Art. 2° – A Hidroex tem por finalidade planejar, co ordenar, executar, controlar e

avaliar programas e projetos de defesa e preservação do meio ambiente, relativos à

gestão das águas e dos recursos hídricos, envolvendo a capacitação e o

desenvolvimento de recursos humanos, a promoção de ações educativas, a

construção de bancos de dados e a prestação de serviços de interesse público.

Art. 3° – São competências da Hidroex:

I – criar e garantir condições de referência na formação e no desenvolvimento de
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recursos humanos, na pesquisa e na prestação de serviços, no que diz respeito a

águas superficiais e subterrâneas;

II – estimular e desenvolver pesquisas, estudos e eventos na sua área de atuação;

III – participar do processo de criação e orientação da rede de órgãos e entidades

de direito público e privado legalmente constituídos para atuar na área das águas

superficiais e subterrâneas, incluídas as águas minerais e as potáveis de mesa,

observada a legislação aplicável;

IV – promover e colaborar na seleção e na capacitação de profissionais, mediante a

realização de cursos presenciais, semipresenciais, a distância e de educação

continuada, de seminários, simpósios e conferências para a proteção das águas e o

gerenciamento integrado das águas superficiais e subterrâneas;

V – colaborar na pesquisa e no estudo da realidade e dos cenários relativos às

águas superficiais e subterrâneas nas regiões em que atue;

VI – estabelecer parcerias com universidades, organizações do terceiro setor da

economia, escolas, centros universitários e outras instituições de direito público ou

privado, nacionais ou internacionais, legalmente constituídas, com atuação

permanente no âmbito dos recursos hídricos e da proteção e da conservação

ambiental;

VII – organizar e manter sítio eletrônico e portal de dados e de referências das

realidades hídrica e ambiental na sua área de atuação, com ênfase em práticas de

gerenciamento sustentável dos recursos hídricos e disponibilização das tecnologias

existentes;

VIII – colaborar com os sistemas de informações e dados relativos ao

gerenciamento de águas e recursos hídricos;

IX – realizar atividades de mobilização social em torno de temas relacionados com

a proteção das águas e o gerenciamento dos recursos hídricos de domínio do Estado

ou da União, atendidos os princípios estabelecidos na Lei Federal n° 9.433, de 8 de

janeiro de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos;

X – desenvolver e aplicar ferramentas adequadas para educar diferentes

comunidades, visando ao aprimoramento de sua qualidade de vida e à utilização
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sustentável da água;

XI – contribuir para o cumprimento das Metas de Desenvolvimento do Milênio das

Nações Unidas e para a implementação dos objetivos do PHI;

XII – assistir tecnicamente formadores de políticas públicas, comunidades e

profissionais na sua área de atuação;

XIII – articular-se com instituições públicas ou privadas, nacionais ou internacionais,

objetivando a captação de recursos financeiros de investimento ou financiamento

para o desenvolvimento de suas atividades;

XIV – firmar contratos, convênios e acordos de qualquer natureza para a prestação

de serviços de consultoria, pesquisa, capacitação de recursos humanos, educação

ambiental e outros relacionados à sua área de atuação;

XV – firmar termo de parceria com organizações da sociedade civil de interesse

público credenciadas nos termos da legislação estadual;

XVI – desenvolver outras atividades necessárias à realização de suas finalidades.

CAPÍTULO III

DA ESTRUTURA ORGÂNICA

Art. 4° – A Hidroex tem a seguinte estrutura orgâni ca básica:

I – Unidades Colegiadas:

a) Conselho Gestor;

b) Conselho Científico;

II – Direção Superior:

a) Presidente;

b) Vice-Presidente;

III – Unidades Administrativas:

a) Gabinete;

b) Procuradoria;

c) Auditoria Seccional;

d) Assessoria de Comunicação Social;

e) Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças;

f) Diretoria de Pesquisa;

g) Diretoria de Capacitação e Ensino.
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§ 1° – As competências e a composição dos Conselhos  Gestor e Científico, assim

como as competências das unidades previstas no “caput” e a denominação e as

competências das unidades da estrutura orgânica complementar serão estabelecidas

em decreto, assegurada a participação da Unesco no Conselho Gestor.

§ 2° – A Hidroex será dirigida por Diretoria Colegi ada, composta pelo Presidente,

pelo Vice-Presidente e pelos titulares das unidades a que se referem as alíneas “e”,

“f” e “g” do inciso III do “caput”.

CAPÍTULO IV

DOS CARGOS

Art. 5° – Fica acrescentado ao item IV.1 do Anexo I V da Lei Delegada n° 175, de 26

de janeiro de 2007, o item constante no Anexo I desta lei, que contém os quantitativos

de DAI-unitário, FGI-unitário e GTE-unitário destinados à Hidroex.

Parágrafo único – A identificação dos DAIs, FGIs e GTEs a que se refere o “caput”

será fixada em decreto.

Art. 6° – Ficam criados, no Quadro Geral de Cargos de Provimento em Comissão, a

que se refere o art. 1° da Lei Delegada n° 175, de 2007, os seguintes cargos de

provimento em comissão, destinados à Hidroex:

I – cinco cargos de Administração Superior, sendo um cargo de Presidente, um de

Vice-Presidente e três de Diretor;

II – trinta cargos do Grupo de Direção e Assessoramento.

§ 1° – Em função do disposto no “caput”, fica acres centado ao Anexo V da Lei

Delegada n° 175, de 2007, o item V.35, na forma con stante no Anexo II desta lei.

§ 2° – Os cargos a que se refere o “caput” e as for mas de recrutamento

correspondentes serão definidos em regulamento.

§ 3° – Para o exercício do cargo de titular de unid ade da estrutura orgânica, será

exigida qualificação profissional específica, definida com base nas necessidades

técnicas e administrativas da Hidroex.

Art. 7° – A Hidroex poderá requisitar servidores de  órgãos ou entidades integrantes

da administração pública estadual.

CAPÍTULO V

DO PATRIMÔNIO E DOS RECURSOS
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Art. 8° – Constituem patrimônio da Hidroex:

I – os bens e direitos de que venha a ser titular;

II – as ações e os legados de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou

estrangeiras, públicas ou privadas, que lhe venham a ser transferidos.

§ 1° – A alienação de bens da Hidroex dependerá de prévia aprovação do Conselho

Gestor, observada a legislação pertinente.

§ 2° – Nas doações de terceiros, será respeitada a destinação declarada no

instrumento do contrato.

§ 3° – Em caso de extinção, os bens e direitos da H idroex reverterão ao patrimônio

do Estado, salvo se lei específica prescrever outra destinação.

Art. 9° – Constituem recursos da Hidroex:

I – as dotações anualmente consignadas no orçamento do Estado, de forma a

garantir os recursos necessários a sua manutenção;

II – os resultantes da receita diretamente arrecadada, provenientes de contratos,

convênios e acordos de qualquer natureza firmados para a prestação dos serviços a

que se refere o inciso XIV do art. 3°;

III – os repasses, as subvenções e os auxílios concedidos por meio de convênios,

consórcios ou outros ajustes com órgãos governamentais ou entidades nacionais ou

internacionais;

IV – as doações ou os legados dos quais seja beneficiária;

V – os provenientes de outras fontes.

CAPÍTULO VI

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10 – O exercício financeiro da Hidroex coincidirá com o ano civil.

Art. 11 – O orçamento da Hidroex é uno e anual, compreende as receitas, as

despesas e os investimentos dispostos em programas e integrará o orçamento fiscal

do Estado.

Art. 12 – A Hidroex sucederá a Universidade do Estado de Minas Gerais – Uemg –

nos contratos, convênios e demais direitos e obrigações que ela tenha contraído por

intermédio do Centro de Pesquisa, Capacitação e Educação em Águas, criado pelo

art. 1° do Decreto n° 44.919, de 14 de outubro de 2 008.
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Art. 13 – À Hidroex caberá a elaboração de seu estatuto no prazo de cento e oitenta

dias contados da data de publicação desta lei.

Art. 14 – A Hidroex celebrará Acordo de Resultados, nos termos da Lei n° 17.600,

de 1° de julho de 2008.

Art. 15 – A Sectes e a Uemg prestarão apoio logístico e operacional à Hidroex até a

sua instalação.

Art. 16 – A Advocacia-Geral do Estado – AGE – representará a Hidroex nos

processos judiciais em que esta for parte ou interessada até a implantação de sua

Procuradoria, que atuará segundo as diretrizes técnicas do Advogado-Geral do

Estado.

Art. 17 – Fica acrescentado o seguinte item 5 à alínea “b” do inciso II do art. 4° da

Lei Delegada n° 115, de 25 de janeiro de 2007:

“Art. 4° – (...)

II – (...)

b) (...)

5. Fundação Centro Internacional de Educação, Capacitação e Pesquisa Aplicada

em Águas – Hidroex.”.

Art. 18 – Fica acrescentada a seguinte alínea “i” ao inciso II do art. 28 da Lei

Delegada n° 112, de 25 de janeiro de 2007:

“Art. 28 – (...)

II – (...)

i) Fundação Centro Internacional de Educação, Capacitação e Pesquisa Aplicada

em Águas – Hidroex –;”.

Art. 19 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 21 de outubro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Dimas Fabiano.

ANEXO I

(a que se refere o art. 5° da Lei n° , de de de 200 9)

“ANEXO IV

(a que se referem o § 2° do art. 2°, o § 4° do art.  8°, o § 2° do art. 12 e o inciso I do §

1° do art. 14 da Lei Delegada n° 175, de 26 de jane iro de 2007)
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IV.1 – QUANTITATIVOS DE DAI-UNITÁRIO, FGI-UNITÁRIO E GTE-UNITÁRIO

ATRIBUÍDOS ÀS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

* - A tabela contendo os quantitativos de DAI-Unitário, FGI-Unitário e GTE-Unitário

foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22.10.2009.

ANEXO II

(a que se refere o § 1° do art. 6° da Lei n° , de d e de 2009)

“ANEXO V

(a que se referem o § 3° do art. 2° e os arts. 10, 11, 16, 17 e 18 da

Lei Delegada n° 175, de 26 de janeiro de 2007)

QUANTITATIVO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E DE FUNÇÕES

GRATIFICADAS ESPECÍFICAS CRIADAS E EXTINTAS E SUA CORRELAÇÃO

(...)

V.35 – Fundação Centro Internacional de Educação, Capacitação e Pesquisa

Aplicada em Águas – Hidroex

V.35.1 – CARGOS EM COMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

* - A tabela contendo os cargos em comissão da administração superior foi

publicada no “Diário do Legislativo” de 22.10.2009.

V.35.2 – QUANTITATIVO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DO

GRUPO DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO

* - A tabela contendo o quantitativo de cargos de provimento em comissão do grupo

de direção e assessoramento foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22.10.2009.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.679 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.679/2009, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza

o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco Internacional para

Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD – e dá outras providências, foi aprovado em

turno único, com a Subemenda n° 1 à Emenda n° 1.

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

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

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
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de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.679/2009

Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco

Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD – e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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, no valor de US$461.044.930,00 (quatrocentos e sessenta e um milhões

quarenta e quatro mil novecentos e trinta dólares norte-americanos), até o limite de

R$1.078.000.000,00 (um bilhão e setenta e oito milhões de reais).

§ 1° – A operação de crédito a que se refere o “cap ut” destina-se ao financiamento

do Programa de Parceria para o Desenvolvimento de Minas Gerais II –

Financiamento Adicional, cujas ações, a seguir relacionadas, estão previstas no

contrato de empréstimo celebrado entre o Estado e o BIRD em 13 de agosto de 2008

e se inserem nas áreas de resultado definidas na Lei n° 17.007, de 28 de setembro

de 2007, que atualiza o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado:

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.

§ 2° – Os recursos de que trata o “caput” serão alo cados em projetos estruturadores
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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, podendo ser

parcialmente destinados à quitação de compromissos já assumidos com as ações

referidas no § 1°.

Art. 2° – Fica o Poder Executivo autorizado a ofere cer, 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 § 4° do art. 167, da Constituição da Repúblic a.

Art. 3° – O orçamento do Estado consignará anualmen te 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.

Sala das Comissões, 21 de outubro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Dimas Fabiano.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 20/10/2009, as seguintes comunicações:

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr. Laércio Vieira da

Silva, ex-Prefeito de Santa Rita de Caldas, ocorrido em 17/10/2009, nesse Município.

(- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr. Milton Gonçalves

Cruzeiro, ocorrido em 18/10/2009, em João Pinheiro. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 23 DE OUTUBRO DE 2009

ATAS

ATA DA 95ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 21/10/2009

Presidência do Deputado José Henrique

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

(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 3.894 a

3.897/2009 - Requerimentos nºs 4.823 a 4.872/2009 - Requerimentos da Comissão

de Fiscalização Financeira (2) - Comunicações: Comunicações das Comissões de

Administração Pública e de Defesa do Consumidor e dos Deputados Alencar da

Silveira Jr. e Djalma Diniz - Registro de presença - Oradores Inscritos: Discursos dos

Deputados Antônio Carlos Arantes, Carlos Mosconi, Doutor Viana, Carlin Moura e

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

Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Discussão e Votação de

Pareceres: Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 1.309/2007, 3.255 e

3.679/2009; aprovação - Votação de requerimentos: Requerimentos da Comissão de

Fiscalização Financeira (2); aprovação - Requerimento do Deputado Sávio Souza

Cruz; deferimento; discurso do Deputado Paulo Guedes - Requerimento do Deputado

Adelmo Carneiro Leão; deferimento; discurso do Deputado Carlin Moura -

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 - Antônio Carlos

Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin

Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico

Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas

Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor Ronaldo - Duarte

Bechir - Elmiro Nascimento - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia
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Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Juninho Araújo -

Lafayette de Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mauri Torres -

Neider Moreira - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ronaldo

Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -

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

Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h15min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- A Deputada Rosângela Reis, 2ª-Secretária “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 3.894/2009

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Presbiteriana Nova Vida -

ABVIDA -, com sede no Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Beneficente Presbiteriana

Nova Vida - ABVIDA -, com sede no Município de Contagem.

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

Sala das Reuniões, 21 de outubro de 2009.
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Ademir Lucas

Justificação: A Associação Beneficente Presbiteriana Nova Vida é entidade de

direito privado, sem fins lucrativos, criada no Município de Contagem com a finalidade

de prestar assistência social, médica, educacional, profissionalizante e orientação

psicológica à população menos favorecida e em situação de vulnerabilidade.

Por se tratar de instituição que colabora com o poder público no amparo das

comunidades carentes, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto de lei, que pretende declará-la de utilidade pública.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.895/2009

Dá a denominação de Roque Mendes Barbosa à estrada que liga a BR-122 ao

Lago do Bico da Pedra, no Município de Janaúba .

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominada Roque Mendes Barbosa à estrada que liga a BR-122 ao

Lago do Bico da Pedra, no Município de Janaúba I.

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

Sala das Reuniões, 21 de outubro de 2009.

Ruy Muniz

Justificação: De acordo com a Lei nº 13.408, de 1999, a escolha da denominação

de estabelecimentos, instituições e próprios do Estado deve recair em nome de

pessoas falecidas que se tenham destacado por notórias qualidades e relevantes

serviços prestados à coletividade.

Roque Mendes Barbosa nasceu em 2/6/1908, filho de Francisco Antônio da Costa e

Marcelina Maria Barbosa e foi casado com Rosena Maria de Jesus, com quem teve

sete filhos.

Mudou-se para Janaúba em 1954, mais especificamente para a comunidade do

Retiro, às margens da atual rodovia, onde criou sua família como lavrador.

Mudou-se para zona urbana em 1976, com a construção da barragem Bico da

Pedra.
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Sua conduta fez com que servisse de paradigma para as diversas pessoas da

comunidade, e sempre foi muito querido por toda a população, com um círculo de

amizades que se estendia a todas as classes sociais. Seu falecimento, em 22/1/1995,

aos 87 anos, deixou uma grande lacuna, e seu nome desperta até hoje, em toda a

população local, boas lembranças e admiração por seu exemplar modo de vida.

Portanto, é justa e oportuna a homenagem pública que se pretende prestar-lhe, e

pelo legado de contribuições trazidas pelo eminente homem público que foi,

conclamamos aos nobres pares deste parlamento a aprovar esta proposição.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Carlos

Pimenta. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.862/2009 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.896/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência aos

Condenados de Viçosa, com sede no Município de Viçosa.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência

aos Condenados de Viçosa.

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

Sala das Reuniões, 21 de outubro de 2009.

Mauri Torres

Justificação: A Associação de Proteção e Assistência aos Condenados de Viçosa,

entidade civil sem fins lucrativos com sede nesse Município, tem como objetivo

desenvolver atividades visando à readaptação dos presidiários, sentenciados e

egressos dos presídios da Comarca de Viçosa, 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

idoneidade moral e ilibada conduta social, não remuneradas pela sua atuação. A

totalidade das rendas apuradas é destinada integralmente à manutenção e ao

desenvolvimento de seus objetivos institucionais.

Considerando a importância e a relevância dos serviços prestados pela referida

entidade, espero contar com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste
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projeto.

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

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

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.897/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Pescadores Profissionais, com sede

no Município de Jacinto.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pescadores

Profissionais do Município de Jacinto.

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

Sala das Reuniões, 21 de outubro de 2009.

Mauri Torres

Justificação: A Associação dos Pescadores Profissionais do Município de Jacinto,

entidade civil, sem fins lucrativos, com sede em Jacinto, tem como objetivo garantir a

proteção da piscicultura, do meio ambiente, contribuir para a organização dos

pescadores profissionais do Município, promover campanhas educativas, dentre

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

idoneidade moral e ilibada conduta social, não recebendo nenhuma remuneração

pela atuação. A totalidade das rendas apuradas é destinada integralmente na

manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais.

Considerando-se a importância e a relevância dos serviços prestados pela referida

entidade, espero contar com o apoio dos nobres pares, para a aprovação deste

projeto.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 4.823/2009, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja formulado
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voto de congratulações com a Unimontes pela conquista do prêmio de melhor

trabalho científico no âmbito do Programa de Mestrado em Ciências da Saúde. (- À

Comissão de Educação.)

Nº 4.824/2009, do Deputado Ademir Lucas, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Sr. Norman José de Andrade Giugni pelo recebimento do

título de Cidadão Honorário de Contagem.

Nº 4.825/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Mineradora Vale pelos investimentos no Estado, em especial

pelo convênio celebrado com o governo de Minas para a implantação e expansão de

minas e usinas de beneficiamento de minério. (- Distribuídos à Comissão de

Turismo.)

Nº 4.826/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Associação Mineira de Municípios pelos 57 anos de sua

fundação. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 4.827/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o “Jornal da Cidade - Belo Horizonte” pelo lançamento do livro

"Jornal da Cidade - 50 Anos de Boas Notícias", em comemoração ao seu

cinquentenário. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 4.828/2009, do Deputado Ruy Muniz, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Conselho Regional de Medicina pelo Dia do Médico.

Nº 4.829/2009, do Deputado Ruy Muniz, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sindicato dos Médicos do Estado de Minas Gerais pelo Dia do

Médico.

Nº 4.830/2009, do Deputado Ruy Muniz, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Conselho Federal de Medicina pelo Dia do Médico.

Nº 4.831/2009, do Deputado Ruy Muniz, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Associação Médica de Minas Gerais pelo Dia do Médico.

Nº 4.832/2009, do Deputado Ruy Muniz, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Conselho Regional de Medicina - Delegacia Regional em

Montes Claros pelo Dia do Médico. (- Distribuídos à Comissão de Saúde.)

Nº 4.833/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja
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encaminhado ao Secretário de Desenvolvimento Social e ao Diretor-Geral do DER-

MG pedido de providências com vistas à implantação do passe livre intermunicipal

para idosos e pessoas com deficiência, nos moldes do passe livre interestadual. (- À

Comissão do Trabalho.)

Nº 4.834/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Diretor-Geral do Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - Iter

- pedido de providências para a regularização de terras no âmbito das ações

desenvolvidas pelos Projetos Estruturadores Minas sem Fome e Convivência com a

Seca, a fim de que sejam dadas aos produtores beneficiários desses projetos

condições de acesso ao crédito rural. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 4.835/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente da Fundação Educacional Caio Martins, unidade

responsável pela gestão do Programa 174 - Acolhimento, Educação e Semi-

Profissionalização de Crianças e Jovens Desamparados, pedido de providências com

vistas à ampliação do número de adolescentes beneficiários desse programa, à

reestruturação dos espaços físicos e à capacitação permanente dos profissionais. (- À

Comissão de Educação.)

Nº 4.836/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja sugerida

ao Secretário de Governo a ampliação dos Centros de Referência de Segurança

Alimentar e Nutricional Sustentável em todas as regiões do Estado, em parceria com

o Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional.

Nº 4.837/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja sugerida

ao Secretário de Desenvolvimento Social a elaboração e divulgação de relatórios

trimestrais de gestão do Sistema Único de Assistência Social - Suas. (- Distribuídos à

Comissão do Trabalho.)

Nº 4.838/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja sugerido

ao Secretário de Agricultura o incremento da implementação do Programa 028 -

Minas sem Fome - do PPAG na região Norte do Estado. (- À Comissão de Política

Agropecuária.)

Nº 4.839/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja sugerida

ao Secretário de Desenvolvimento Social a realização de gestões junto à Secretaria
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de Saúde com vistas à articulação de ações de atenção específica à saúde da

população negra nos Municípios atendidos pelo Programa Travessia. (- À Comissão

de Direitos Humanos.)

Nº 4.840/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja sugerida

ao Secretário de Desenvolvimento Social a ampliação do Programa Travessia de

modo a atender bairros em situação de vulnerabilidade social no Município de

Governador Valadares.

Nº 4.841/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja sugerida

ao Secretário de Desenvolvimento Social a implementação, no âmbito do Programa

Travessia, da Agenda 21 Local, com previsão de dotação orçamentária e gestão

compartilhada com todos os atores envolvidos.

Nº 4.842/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja sugerida

ao Secretário de Desenvolvimento Social a elaboração, no âmbito do Programa

Travessia, de um indicador para a territorialização da Ação 1656 - Implantação da

Usina Mineira do Trabalho - do PPAG.

Nº 4.843/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja sugerido

ao Secretário de Desenvolvimento Social que, no âmbito do Programa Política

Pública de Trabalho, Emprego e Renda, sejam fornecidos equipamentos para a

montagem de uma fábrica de blocos às entidades e cooperativas voltadas para a

economia popular solidária. (- Distribuídos à Comissão do Trabalho.)

Nº 4.844/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja sugerido

ao Secretário de Agricultura que se aumente progressivamente o volume de recursos

destinados à Ação 1149 - Apoio à Implantação de Unidades Coletivas de

Processamento de Alimentos -, do Programa 028 - Minas sem Fome - do PPAG. (- À

Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 4.845/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja sugerida

ao Secretário de Desenvolvimento Social a elaboração e divulgação de relatórios

gerenciais trimestrais da execução de atividades destinadas a crianças e

adolescentes no âmbito das Ações 4234 - Cofinanciamento de Serviços e Benefícios

para Municípios na Execução de Proteção Básica - e 4236 - Cofinanciamento de

Serviços para Municípios na Execução de Proteção Especial - do PPAG.
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Nº 4.846/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja sugerido

ao Secretário de Desenvolvimento Social o aumento das metas físicas e financeiras

da Ação 4237 - Fortalecimento dos Instrumentos Descentralizados de Gestão do

Suas -, do Programa 023 - Implantação do Suas - do PPAG. (- Distribuídos à

Comissão do Trabalho.)

Nº 4.847/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja sugerida

ao Secretário de Agricultura a regionalização, em 2010 e 2011, das Ações 4227 -

Apoio à Implantação de Lavouras -, 4228 - Apoio à Implantação de Pomares -, 4229 -

Criação de Pequenos Animais -, 1149 - Apoio à Implantação de Unidades Coletivas

de Processamento de Alimentos -, 1151 - Apoio à Implantação de Centros

Comunitários de Coleta de Leite -, 4152 - Apoio à Agricultura Familiar -, 1154 -

Capacitação do Público Beneficiário - e 4367 - Capacitação de Jovens Rurais -, do

Programa 028 - Minas sem Fome - do PPAG.

Nº 4.848/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja sugerido

ao Presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de

Minas Gerais - Emater-MG - o aumento do volume de recursos previstos para a

região Rio Doce na Ação 1139 - Engenharia e Arquitetura Públicas -, do Programa

025 - Lares Gerais - do PPAG. (- Distribuídos à Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 4.849/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Desenvolvimento Regional pedido de providências

para a elaboração de estudos sobre a demanda por habitação popular na região do

Rio Doce, a fim de subsidiar possíveis alterações na meta física e financeira da Ação

1001 - Programa Lares Habitação Popular.

Nº 4.850/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Desenvolvimento Regional pedido de providências

para a divulgação, nas regiões rurais, da Ação 1302 - Construção, reforma e melhoria

de unidades habitacionais -, integrante do Projeto Estruturador 025 - Lares Geraes. (-

Distribuídos à Comissão do Trabalho.)

Nº 4.851/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Desenvolvimento Regional pedido de providências

para a desconcentração de serviços básicos nos grandes centros metropolitanos
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como forma de assegurar qualidade de vida aos seus habitantes.

Nº 4.852/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Desenvolvimento Regional pedido de providências

para que sejam realizadas iniciativas, junto aos gestores municipais, com o objetivo

de limitar a proliferação de loteamentos e construções irregulares. (- Distribuídos à

Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 4.853/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Desenvolvimento Social pedido de providências com

vistas a que sejam formados multiplicadores para atuar junto aos Municípios, como

estratégia de implementação da Ação 1156 - Qualificação de recursos humanos para

gestão e controle do Suas.

Nº 4.854/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Desenvolvimento Regional pedido de providências

para que sejam criados Centros de Referência de Assistência Social, na proporção de

1 para 1.000 unidades habitacionais, nas regiões em que forem construídas casas do

programa Lares Habitação Popular. (- Distribuídos à Comissão do Trabalho.)

Nº 4.855/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Desenvolvimento Social pedido de providências para a

adoção dos seguintes procedimentos no âmbito do Programa Desenvolvimento de

Políticas de Direitos Humanos: realização de ações preventivas em relação à

violência doméstica, à violência sexual e ao tráfico de mulheres; criação de banco de

dados unificado com os levantamentos estatísticos relacionados à mulher;

capacitação dos profissionais da rede; ampliação dos serviços prestados pelo Centro

Risoleta Neves e incorporação do Pacto Estadual pelo Enfrentamento à Violência

contra a Mulher. (- À Comissão de Direitos Humanos.)

Nº 4.856/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Desenvolvimento Social pedido de providências com

vistas à elaboração de estudo para mensuração do custo de atendimento das

instituições de longa permanência de idosos, a fim de servir como parâmetro para a

fixação de subvenções destinadas a essas entidades. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 4.857/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja
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encaminhado ao Secretário de Desenvolvimento Social pedido de providências para

que, na execução da Ação 1156 - Qualificação de recursos humanos para gestão e

controle do Suas -, seja dada ênfase às questões ligadas às minorias.

Nº 4.858/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Desenvolvimento Social pedido de providências para a

adoção dos seguintes procedimentos no âmbito do Programa Desenvolvimento de

Políticas de Direitos Humanos: fomento da autonomia e da igualdade no mundo do

trabalho; promoção de práticas educativas inclusivas e não sexistas; promoção dos

direitos sexuais e reprodutivos da mulher e enfrentamento da violência de gênero,

com a elaboração de diagnóstico dessa situação no Estado, garantindo a não

discriminação de mulheres profissionais do sexo nessas atividades. (- Distribuídos à

Comissão de Direitos Humanos.)

Nº 4.859/2009, da Comissão de Cultura, em que solicita seja encaminhado à

Promotoria de Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural da Comarca de Barbacena

pedido de informações sobre as providências tomadas em relação à representação

dirigida ao referido órgão por Maria Aparecida Carvalho de Sá contra o Município de

Barbacena, em razão de intervenção realizada pela Prefeitura no centro histórico

tombado. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 4.860/2009, da Comissão de Fiscalização Financeira, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Meio Ambiente pedido de providências para agilizar o

estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ao meio ambiente relativos à

implantação de distrito industrial no Município de Congonhas. (- À Comissão de Meio

Ambiente.)

Nº 4.861/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente do Tribunal de Justiça pedido de informações sobre a

possibilidade de implementar o sistema de justiça itinerante na região de Barbacena,

especialmente para atendimento à população de Bias Fortes. (- À Mesa da

Assembleia.)

Nº 4.862/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Esportes e da Juventude pedido de providências para

incluir o campo de futebol do Bairro Santa Tereza, em Barbacena, no programa
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Campos de Luz. (- À Comissão de Educação.)

Nº 4.863/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares da 182ª Cia. Especial, do 36º

Batalhão da Polícia Militar, pelos serviços prestados ao Sr. Juscelino Luiz Ribeiro na

apuração do furto de seu veículo e em sua recuperação.

Nº 4.864/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências para a

realização de obras destinadas a adequar a rede física utilizada pela Polícia Civil no

Município de Barbacena.

Nº 4.865/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências para a

construção da sede da 13ª Região Integrada de Segurança Pública.

Nº 4.866/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências para a

realização de estudos com vistas à promoção de melhorias salariais para os

servidores da área de defesa social.

Nº 4.867/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências para a

ampliação do quadro efetivo de Delegados e Escrivães da 13ª Região Integrada de

Segurança Pública.

Nº 4.868/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social e ao Subsecretário de Administração

Prisional pedido de providências para a averiguação de possíveis irregularidades na

Penitenciária Agostinho Oliveira Júnior, no Município de Unaí, em relação à

transferência dos integrantes do Corpo da Guarda e de seu armamento para a área

interna dessa Penitenciária.

Nº 4.869/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social e à Secretária de Planejamento pedido

de providências para a realização de melhorias nas cadeias públicas dos Municípios

de Barroso, Andrelândia, Congonhas, Santos Dumont e Prados e para a transferência

administrativa dessas cadeias para a Subsecretaria de Administração Penitenciária.
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Nº 4.870/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Chefe da Polícia Civil, ao Secretário de Defesa Social e ao

Subsecretário de Administração Prisional pedido de providências para a correção de

irregularidades na cadeia pública do Município de Ervália.

Nº 4.871/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos Srs. Wagner Pinto, Marcelo Manna e Getúlio Vargas de

Lacerda, Delegados de Polícia, e suas equipes pelo esclarecimento do homicídio de

que foi vítima Américo Courradesqui, ex-Presidente da Câmara Municipal de São

João do Manhuaçu.

Nº 4.872/2009, da Comissão de Saúde, em que solicita seja encaminhado ao

responsável pela Área de Auditoria Assistencial do SUS, da Secretaria de Saúde,

pedido de providências para a apuração de denúncia de mau atendimento que teria

ocorrido em setembro no Pronto Socorro Regional de Divinópolis.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão de Fiscalização

Financeira (2).

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de

Administração Pública e de Defesa do Consumidor e dos Deputados Alencar da

Silveira Jr. e Djalma Diniz.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, nas galerias, de alunos do 8º

período do curso de Secretariado Trilíngue da Universidade Federal de Viçosa.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Carlos Arantes.

O Deputado Antônio Carlos Arantes* - Sr. Presidente, nobres colegas,

telespectadores da TV Assembleia, alunos da Universidade Federal de Viçosa, inicio

meu pronunciamento cumprimentando e agradecendo ao nosso Governador Aécio

Neves pelo Programa ProJovem Urbano, lançado no ano passado, nas cidades

metropolitanas, começando por Ribeirão das Neves. A Deputada Gláucia Brandão,

nossa grande parceira e testemunha, contribuiu muito para que isso acontecesse. O

ProJovem é um programa que atende jovens de baixa renda que não puderam



____________________________________________________________________________
1239

concluir o ensino fundamental, até a 8ª série. Agora os jovens dessas cidades - caso

de São Sebastião do Paraíso e das nossas vizinhas Passos e Guaxupé -, serão

atendidos. No caso de São Sebastião do Paraíso, serão 419 jovens. Tivemos a

alegria de participar, na segunda-feira, da aula inaugural do ProJovem. É uma

satisfação, é uma alegria ver a juventude - são 420 jovens - de uma cidade que tem

65 mil habitantes ser tratada de forma especial. Essas pessoas vivem em uma região

de risco, possuem baixa escolaridade, mas o mercado exige maior profissionalização

e mais escolaridade. Minha querida São Sebastião do Paraíso tem agora essa grande

oportunidade de atender sua juventude com uma bolsa de estudo de R$100,00 por

mês, por um período de 18 meses, o que se deve ao trabalho do nosso querido

Governador Aécio Neves, do Vice-Governador Anastasia, do Secretariado e da

Assembleia, que é parceira na viabilização de recursos no orçamento para projetos

como esse, que traz cidadania para as pessoas mais necessitadas. Essa ação terá

um reflexo muito importante, pois esses jovens, sem oportunidade de concluir o

curso, ficam, muitas vezes, às margens da sociedade. Temos essa preocupação. O

Prefeito Mauro Zanin, parceiro nosso, Márcio da Silveira, que estava no lançamento,

e a Câmara Municipal, que é outra grande parceira, estão contribuindo para a

viabilidade de ações como essa. O Deputado Federal Carlos Melles também está

dando sua contribuição para que programas como o ProJovem cheguem a vários

Municípios mineiros.

Quero continuar falando da MG-050. Criou-se o Programa de Parceria Público-

Privada - PPP -, o primeiro em Minas Gerais e, talvez, no Brasil, em termos de

rodovia. Essa rodovia inicia-se em Juatuba e vai até São Sebastião do Paraíso, na

divisa com São Paulo. Passo por essa estrada desde os anos 80 e sei que sempre foi

horrível. Houve uma época em que os buracos eram tapados com terra, que, por sua

vez, virava barro. Não se fazia capina, limpeza de canaleta, nada. Agora, no governo

Aécio Neves, essa proposta de parceira trouxe uma melhoria significativa para essa

rodovia. Na segunda-feira, saí da minha cidade às 21 horas; estava chovendo, e

cheguei a Belo Horizonte quase 2 horas da manhã. Hoje, pode-se andar a qualquer

hora naquela rodovia, porque a estrada está completa, não há buracos nem problema

de visibilidade. Além disso, temos o pagamento de pedágio. É o primeiro pedágio; ida
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e volta custam mais de R$40,00, já que são R$3,50 em cada ponto. Se o pedágio é

pago e é feita melhoria significativa na estrada, isso se justifica. Mas o Governador

fez outra ação muito importante, qual seja recuperar todas as rodovias estaduais da

região, e nas outras não há cobrança de pedágio. Diante disso, a população cobra:

“Por que nas rodovias que estão recuperadas não tem pedágio e na nossa tem?”. Na

verdade, foi um projeto aprovado pela Assembleia e que tinha também um

cronograma de obra a ser executado. Nas reuniões, nas audiências públicas, revelou-

se que esse cronograma continha grandes intervenções com túneis, viadutos, trevos,

elevados, duplicação de 40km e terceira faixa. O grande problema ali são os

caminhões que impedem as ultrapassagens. O projeto realmente teria grandes

avanços. Está aqui o Deputado Neider Moreira, que tem sofrido as mesmas

cobranças. O problema é que esse cronograma não está sendo cumprido pela

empresa, e a população vem-nos cobrando. Isso tem sido problemático, porque só

em São Sebastião do Paraíso, do dia 12 até ontem, foram seis mortes, que poderiam

ter sido evitadas se ali houvesse terceira faixa. Se a pessoa, com pressa, vê um

caminhão a sua frente, se houver uma terceira faixa, o caminhão encosta, deixando o

veículo passar. Se não há essa terceira faixa, o veículo ultrapassa e dá de frente com

o caminhão, matando uma família inteira, como aconteceu no dia de Nossa Senhora

Aparecida. Coincidentemente, quando lá cheguei, havia acabado de acontecer o

acidente. Tentei ainda, com meus amigos, salvar algumas vidas, mas não

conseguimos.

É triste ver que pessoas estão perdendo a vida numa estrada em que se paga

pedágio e a construção da terceira faixa não está nem iniciada. Isso nos preocupa.

Devemos fazer com que essa empresa cumpra o seu cronograma. Ela está sendo

multada, parece-me, em R$12.000,00 por dia. Não queremos multa, queremos a

obra. Ontem estive na Secretaria de Obras Públicas. Voltei a falar com o Secretário

Fuad, que me propôs discutir a questão. Já está havendo mobilização de

caminhoneiros na região para fechar a rodovia. Expus essa questão ao Secretário,

pois, quando se faz mobilização, sabe-se como começa, mas não se sabe como

termina. Pode terminar com um acidente maior, com a invasão de um caminhão que

machuque, que mate alguém. Pode ocorrer de a polícia ou os caminhoneiros
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reagirem. Então, qualquer grande mobilização pode ter um final trágico. Essa é a

minha preocupação. Sou parceiro, aliado do Governador Aécio Neves, que realmente

faz a diferença, que tem feito grandes obras com resultados fantásticos para Minas

Gerais. Há rodovias para todo o lado, com o Proacesso levando estradas e dignidade

para as famílias. Preocupa-me muito o fato de, às vezes, ele não ter informação

sobre o problema da forma que, como Deputados que frequentamos a região, vemos.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte)* - Muito obrigado. Parabenizo V. Exa.

por seu pronunciamento, em que expõe o estado das nossas rodovias estaduais.

Quando V. Exa. iniciou a sua oração, eu comentava com o Deputado Rêmolo Aloise

sobre a excelência de nossas estradas em todo o Estado, particularmente no Sul de

Minas. Temos o programa ProMG, implantado num momento inteligente do Fuad e do

José Élcio, por determinação do Governador Aécio Neves e do nosso Vice-

Governador. V. Exa. tem razão. Estamos hoje em estado de graça. Todas as rodovias

estaduais têm hoje contratos permanentes para manutenção, troca de placas,

capinas e tapa-buracos. Nunca se viu isso no Sul de Minas. É importante lembrar

que, há quatro ou cinco anos, o Estado de São Paulo tinha estradas ótimas. Quando

o motorista entrava no Estado de Minas Gerais, tínhamos críticas feitas por todos os

que usavam as estradas. Hoje ocorre o contrário. Se V. Exa. sai do Sul de Minas, da

sua região, de Jacutinga, de Monte Sião, ao entrar em São Paulo encontra estradas

não tão boas quanto as nossas. Isso, sem dúvida alguma, faz parte do programa

ProMG. Estivemos em Poços de Caldas, em companhia do Deputado Carlos

Mosconi, quando esse programa foi lá lançado. Estivemos também em Itajubá

fazendo o lançamento dessas frentes que têm proporcionado conforto, trafegabilidade

e segurança para os nossos usuários. Parabenizo V. Exa. Temos muito a agradecer

ao governo Aécio Neves e a toda a sua equipe pela qualidade excepcional das

estradas que hoje estamos usando. Vale a pena realmente conferir. Muitos

acostamentos já foram construídos. Sei que V. Exa. tem preocupações, e eu também,

em relação a essa questão. Isso faz parte da nossa função. Temos de levar em

consideração o tráfego intenso. Todos já temos projetos para que o governo faça

também os acostamentos necessários às rodovias de maior tráfego de veículos.

Parabéns a V. Exa. ao falar da qualidade excepcional das nossas estradas.
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O Deputado Antônio Carlos Arantes* - Muito obrigado. Gostaria de fazer relato

importante sobre algo que, no meu entendimento, é quebra de paradigmas para a

comercialização de café no Brasil e no mundo. O Deputado Carlos Mosconi, meu

parceiro, esteve conosco em Londres, no Encontro Internacional de Café. Estivemos

também na França, e aí registro a grande ação de nossa querida Cooperativa dos

Cafeicultores de São Sebastião do Paraíso - Cooparaíso -, dirigida e presidida pelo

Deputado Federal Carlos Melles. Há 50 anos, essa cooperativa comercializa mais de

2 milhões de sacas de café, com mais de 4 mil associados. Agora fechou parceria

com cooperativa francesa, a Agrial, uma das mais importantes na França. O café

produzido na nossa região pelos produtores da Cooparaíso está sendo entregue nas

padarias e nos supermercados franceses, diretamente, sem intermediários que não

sejam as duas cooperativas. O nosso café sai de São Sebastião do Paraíso torrado,

moído, com rótulo em francês, e é distribuído nas lojas francesas, o que trará

recursos e novas formas de comercialização. É algo que muito esperamos e

almejamos, mas nunca tínhamos a possibilidade, por não ter parceiros confiáveis

como os que conseguimos agora. Mas falar de café, Deputado Carlos Mosconi, é

também falar de crise e do sofrimento do produtor, que está devendo bilhões - não é

nem milhões. A situação está complicadíssima porque o custo da nossa produção é

maior que R$300,00 e o preço mínimo estabelecido pelo governo é R$261,00 - nem

isso o produtor tem conseguido. Existe dívida que rola há muito tempo, mas agora

tem de ser paga, e os produtores têm sofrido. Foi feita negociação, por meio do

Ministério da Agricultura, com a bancada dos Deputados ligados ao café, liderada

pelo Deputado Federal Carlos Melles, e o governo aceitou a proposta de retirar 10

milhões de sacas do mercado, promovendo a comercialização por meio de uma série

de mecanismos. Mas não é isso que tem acontecido. O governo não tem dado conta

de operacionalizar essas ações, por isso há dificuldade muito grande. Eu, o Deputado

Carlos Mosconi e o Deputado Carlos Melles estivemos em Londres, no Encontro

Internacional de Café, e o mundo cobra do Brasil, que é responsável por um terço da

produção mundial, política de proteção ao produtor. São mais de 45 milhões de sacas

de café, e o governo federal precisa criar políticas de proteção ao produtor e aos

comerciantes, a fim de que os produtores produzam, gerem emprego, tenham
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dignidade para suas famílias e façam com que o desenvolvimento aconteça em sua

família, em sua cidade, no seu Estado e no seu país. O café é responsável por mais

de 2 milhões empregos diretos no campo e aproximadamente 8 milhões de empregos

diretos e indiretos. Essa é a cultura mais importante para o Brasil. Infelizmente, o

governo federal não tem dado tratamento respeitoso ao produtor rural, que está aí

sofrido, humilhado e endividado. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Mosconi.

O Deputado Carlos Mosconi* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

plateia presente nas galerias da Assembleia, telespectadores da TV Assembleia,

gostaria de cumprimentar, inicialmente, o Diretor do Hospital João XXIII, Dr. Antônio

Carlos de Barros Martins, popular Dr. Foguinho, como é conhecido; os médicos,

enfermeiras e funcionários do Hospital João XXIII. O hospital recebeu um prêmio

importantíssimo, que é a sua reavaliação, recertificação como hospital de ensino

conferido pelos Ministérios da Educação e da Saúde, classificando o Hospital João

XXIII como o hospital de referência em urgência e emergência no Brasil. Foi

considerado por essas autoridades, os dois Ministérios, como o hospital de

vanguarda na questão da urgência e emergência no Brasil. Portanto cumprimento o

Dr. Antônio Carlos e toda a sua equipe; o Presidente da Fhemig, Dr. Antônio Márcio;

e o Secretário de Saúde, Dr. Marcus Pestana, porque essa é uma avaliação

extremamente rigorosa feita pelos Ministérios da Saúde e da Educação. Foi conferido

a esse hospital tão importante para a população de Belo Horizonte, para a população

de Minas Gerais, uma graduação no nível mais elevado possível entre os hospitais de

ensino do Brasil. O Hospital João XXIII foi considerado, por algumas pessoas que o

avaliaram, como hospital de referência e que, em alguns pontos, pode até ser

comparado ao Hospital Albert Einstein, de São Paulo, que, como todos sabem, é

considerado, talvez, o melhor hospital do País. Assim, é importante fazer essa

observação num momento de crise da saúde no Brasil, momento em que todos

sabemos da precariedade do setor no País. Todavia temos um hospital dessa

categoria, oferecendo portanto uma segurança muito grande à população da nossa

cidade e do nosso Estado. Trata-se de uma área difícil, extremamente complexa, em
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que equipes de todas as especialidades têm de estar à disposição da população a

todo momento, 24 horas por dia, todos os dias do ano. Portanto é realmente com

muita satisfação que faço aqui, Sr. Presidente, esse registro. Gostaria também de

dizer, Sr. Presidente, que hoje recebemos, na Comissão de Saúde desta Casa, uma

comitiva muito expressiva do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde de

Minas Gerais - Cosems -, entidade presidida pelo Dr. Mauro Guimarães Junqueira,

Secretário de Saúde de São Lourenço, e que ali levou os Secretários que estavam

participando de uma reunião em Belo Horizonte, um grupo de 100 Secretários

Municipais de Saúde de Minas Gerais. Eram Secretários de todas as regiões do

Estado, para termos ali, Sr. Presidente, uma conversa, uma conversa com a

Comissão de Saúde. Apresentaram um documento que foi lido na reunião e depois

discutido por toda a Comissão. Quero ressaltar, Sr. Presidente, a importância do fato,

a consistência das colocações feitas pelo Cosems, pelos seus representantes, e a

unidade de propósito, de objetivos, de projeto, de programa e de uma visão bem

uniforme da saúde no nosso Estado e no nosso país. Muito nos impressionou o nível

da reunião ali realizada, a clareza e a contundência das apresentações feitas pelos

Secretários.

O Deputado Arlen Santiago (em aparte)* - Deputado Carlos Mosconi, como sempre

V. Exa. aborda um tema extremamente atual. Estamos vivendo um grande apagão

desse programa tão importante que é o SUS, e falta dinheiro para ele. A tabela do

SUS hoje, que é de responsabilidade do governo federal, não deixa mais os hospitais,

os Municípios sobreviverem. Temos um grande exemplo, porque a Santa Casa de

Belo Horizonte recebeu um grande aparelho de radioterapia, que é usado no

tratamento contra câncer, e ela, que é muito bem administrada e gerenciada pelo

Porfírio, e outros companheiros designados pelo Pimentel, não conseguiu manter o

aparelho funcionando, porque a tabela do SUS hoje não dá mais para a radioterapia

nem para manter esse aparelho funcionando. Tudo isso é extremamente importante.

O governo Aécio teve de fazer um programa chamado Pro-Hosp, que objetiva

socorrer os hospitais para que não fechem em virtude da má remuneração que

recebem. Amanhã teremos a visita do querido Presidente Lula, que estará em Ouro

Preto no lançamento de um programa que visa colocar nas cidades históricas a
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iluminação embaixo da terra. Metade dos recursos para esse programa será oriundo

da Cemig, essa empresa tão xingada por alguns aqui. Tem havido tentativas para que

a Cemig diminua um pouco mais as contas dos hospitais filantrópicos, ao mesmo

tempo em que a Aneel, agência do governo federal, admitiu equívoco na correção

das tarifas. Essa agência, que determina as tarifas, mudou essas tarifas para que o

povo pagasse mais. A Aneel, que admitiu esse equívoco, afirmou que esse problema

é de todas as 63 distribuidoras do País. O Presidente, também amanhã, inaugurará a

Hidrelétrica de Baguari, cujos recursos são assim distribuídos: 55% de dinheiro

privado; 30%, da Cemig; 15%, de Furnas. Essa obra é do PAC, que entrará com a

inauguração. Muito obrigado.

O Deputado Carlos Mosconi* - Agradeço o aparte do Deputado Arlen Santiago, que

vai da saúde para a energia, mas, no final das contas, tudo acaba sendo a própria

saúde. Ele fez observação interessante ao explicar como a tarifa de energia elétrica é

cobrada no País. Como já sabíamos, a tarifa é estabelecida pela Aneel, em Brasília.

Deputado Arlen Santiago, quero retomar minha linha de raciocínio. V. Exa. abordou

bem a questão da tabela da saúde. Não basta ter o aparelho de radioterapia se não

há como pagar o exame. Como se fazer o exame? Não pode ser feito, não tem como

ser feito. É lamentável vermos isso na Capital de Minas, num hospital com a

dimensão da Santa Casa de Belo Horizonte. Meus caros Deputados, vimos hoje,

durante a reunião, um retrato do que é saúde em nosso Estado e no País. A saúde

apresenta uma certa uniformidade no País inteiro, não sendo diferente em Minas, no

Mato Grosso, no Ceará, em Pernambuco ou mesmo em São Paulo. Talvez em São

Paulo o nível seja melhor em razão da riqueza do Estado, que possui a maior receita

do País. Vimos o sofrimento dos Secretários Municipais de Saúde. É importante

salientar que eles manifestaram o apoio que têm tido do governo do Estado. Da

mesma forma, aplaudiram a atuação da Secretaria de Saúde, que tem feito, como

sabemos, programas muitos competentes para atendimento à população mineira,

tanto na parte preventiva como na curativa. Alguns programas, que são muitos bons e

foram colocados com muita competência, oferecem boas condições à população, que

lhes dá boa acolhida. Citaria o Farmácia de Minas, que atende à população de baixa

renda, com medicamentos à disposição das pessoas, gratuitamente; os programas
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Viva Vida e Atenção à Saúde da Mulher e da Criança, com todos os equipamentos à

disposição das pacientes; os programas de prevenção do câncer de mama e do colo

uterino. Esses programas são extremamente eficientes. O Pro-Hosp foi muito

discutido nesta Casa há cerca de dois anos, quando lhe oferecemos uma emenda,

acatada pelos parlamentares e aceita pelo governo, visando ao aumento do

orçamento relativamente à urgência e à emergência, o que facilitou o atendimento e

tem sido de grande utilidade para os hospitais de Minas Gerais. Todos entendemos

que esses programas realmente são positivos, sem nos esquecermos, contudo, das

dificuldades pelas quais passam os Municípios do Estado e do País. Todos também

entendem, de forma unânime, que o grande responsável por essa situação é o fato

de a Emenda nº 29 não ter sido ainda regulamentada pelo Congresso Nacional, em

Brasília, o que tem impedido, infelizmente, um repasse maior de recursos, tanto do

governo federal, quanto dos estaduais e municipais. Todos entendemos, ainda, que

os governos municipais são os que têm participado com percentual maior. Mas tudo

isso tornando o bolo da saúde muito aquém do que poderia ser considerado

minimamente razoável. Então, essa foi a colocação feita, e dali aprovamos algumas

sugestões, por meio de requerimentos apresentados pela comissão, de que

levássemos essa posição ao governo de Minas - o que faremos, sem dúvida

nenhuma -, mas também a Brasília, por meio da Frente Parlamentar de Saúde,

presidida pelo Deputado Tarcísio Perondi, com presença forte de Deputados de

Minas Gerais, como o Deputado Rafael Guerra, e que levemos, portanto, a voz dos

Secretários Municipais de Saúde de Minas, tanto em Belo Horizonte quanto em

Brasília, mostrando aos governos as dificuldades por que passam essas autoridades

e o povo do nosso Estado.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Congratulo-me com o pronunciamento de

V. Exa., que tão bem tem dirigido a Comissão de Saúde, mostrando que essa

Comissão não pode ater-se apenas a suas reuniões aqui, dentro da Assembleia

Legislativa. Ela tem procurado ir a todas regiões de Minas Gerais. É uma Comissão

diferente, que tem uma sintonia muito grande com o Secretário de Saúde Marcus

Pestana e que tem trazido resultados verdadeiramente importantes para nossa

região, haja vista o que aconteceu em Januária, em Teófilo Otôni, em Poços de
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Caldas, enfim, em todas as regiões de Minas. Mas esse movimento dos Secretários

Municipais de Saúde é extremamente importante e legítimo. Parabenizo-o porque,

mesmo a grande parte dos Deputados da Comissão de Saúde fazendo parte da base

de sustentação do Governador Aécio Neves, essa Comissão não tem aceitado os

números da saúde. Temos conversado com o Secretário, com o Prof. Anastasia, com

o Governador, mostrando que o governo tem de fazer mais do que tem feito. Se não

fosse o governo Aécio Neves, não teríamos o Pro-Hosp, o Viva Vida, o Programa de

Urgência e Emergência, que atende tão bem, principalmente a região do Norte de

Minas. Então, Deputado Mosconi, é dessa forma: os dados são péssimos, ruins, mas

o governo não tem se furtado a trazer o recurso de Minas para fazer frente à

deficiência do SUS, que deveria ser muito melhor. Vem aí uma nova CPMF travestida

de outro nome - é mais dinheiro que vamos pagar. Então, a saúde de Minas Gerais

tem bons programas e precisa de mais dinheiro. O governo federal tem de fazer

frente, trazendo o recurso para complementar esse grande programa do governo,

administrado e coordenado pelo Secretário Marcus Pestana. Parabéns pelo seu

trabalho à frente da Comissão de Saúde.

O Deputado Carlos Mosconi* - Agradeço muito o aparte de V. Exa., Deputado

Carlos Pimenta. V. Exa. soma conosco em um trabalho conjunto na Comissão de

Saúde, que fazemos visando à melhora das questões da saúde no nosso Estado, não

apenas apresentando projetos de lei, discutindo e aprovando as leis, quando

necessário, mas também levando e aprofundando uma discussão a respeito da saúde

no Estado e no País. Essa nossa atuação é importante e útil ao governo, ao qual

somos totalmente leais. No entanto, entendemos, sim, que é difícil a saúde melhorar

de uma hora para outra, mas é importante que haja decisão política de colocar mais

recursos para o setor. Nos Estados Unidos estão querendo aprovar uma reforma

sanitária, uma política de saúde que tem grande semelhança com o nosso sistema, o

SUS. O Presidente Barack Obama toda hora está na televisão defendendo a

necessidade de universalizar a saúde para a população de baixa renda, que não tem

nenhum tipo de assistência. Então, o que temos aqui no Brasil já avançou demais. As

coisas já melhoraram nessa área, sem dúvida alguma, pois temos uma política de

saúde, que é o SUS, muito bem-definida, que está sendo implantada há 20 anos e
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vem passando por aperfeiçoamentos, cujas falhas residem não na imperfeição da

definição política do sistema, mas na precariedade e falta de recursos para o

atendimento às necessidades da população do País. Então, continuaremos nessa

luta, não desanimaremos, apesar da gravidade do momento que estamos vivendo e

que realmente nos obriga a tomar posições como essa que estamos tomando aqui

nesta data e que levaremos adiante, sem a menor dúvida. Muito obrigado, Sr.

Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Deputados, público que nos assiste pela

TV Assembleia, cumprimento o pessoal que trabalha na segurança do cidadão

mineiro aqui presente, fazendo sua luta em busca de melhor reconhecimento do seu

trabalho. É importante estarem organizados e trabalharem em busca de seus direitos,

pelos quais precisam lutar. A vida deve ser luta permanente; não se pode desistir.

Cumprimento também os funcionários da Casa e os telespectadores que nos

assistem pela TV Assembleia. Tenho alguns assuntos a tratar, todos importantes;

serei extremamente resumido em todos. As coisas continuam acontecendo, e é

preciso alertarmos as autoridades responsáveis para combater o que traz

insegurança à população do nosso Estado. Citarei agora nossa Capital, mais uma vez

pedindo às autoridades municipais que vejam, analisem e constituam grupo de

estudos para decidir o que fazer com esses flanelinhas que continuam ameaçando a

população belo-horizontina. Somos a favor de que todos tenham direito ao trabalho e

busquem obter seus ganhos, para seu sustento, mas jamais ameaçando outras

pessoas. A disputa pelos lugares está cada vez mais violenta. Cada um quer

defender seu trecho, colocando em risco a vida deles próprios, não só a do cidadão

belo-horizontino, que hoje não tem segurança. Hoje não se pode parar carro na rua,

principalmente à noite, para ir a sessão solene ou casamento em alguma igreja. Ao

parar o carro, logo se é abordado. Se não se paga ali adiantado... Sabemos que não

tomarão conta do veículo, estragarão ou quebrarão o veículo, às vezes até cometerão

furtos. Infelizmente, está difícil. Tenho recebido muitas queixas e reclamações de

belo-horizontinos que se sentem ameaçados nas ruas da nossa cidade,
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principalmente nos fins de semana, quando há muitas solenidades, casamentos e

festas, ocasião em que eles atuam com mais intensidade. Fica aí, mais uma vez,

esse alerta. Insisto porque as cobranças são também frequentes no nosso gabinete,

e temos de dar retorno àqueles que nos cobram.

O segundo assunto se refere ao Movimento dos Trabalhadores Sem Terra - MST -,

que tem suas razões. As pessoas que realmente querem viver usando a terra,

produzindo nela, têm direito de buscar um pedaço de terra para seu sustento, para

sua sobrevivência. Não sou contra quem busca resolver ou solucionar seus

problemas e suas necessidades. Existem programas antigos, que, no entanto, não

são cumpridos como deveriam. Cobramos de todos os governos trabalho mais sério,

direcionado e mais seguro para essas pessoas e para o cidadão brasileiro. O que não

pode, pois aí se perde a razão, é qualquer grupo, ao reivindicar seus direitos - aqui

estão os Agentes Penitenciários -, perder o controle. Enquanto o MST busca, luta,

procura e vai ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e à Secretaria de Reforma

Agrária buscar seus direitos, apoiamos. Mas, se a qualquer momento, perderem esse

controle, agredindo, invadindo ou quebrando tudo, ficará difícil entender que o

movimento é ordeiro. Foi lamentável essa posição. Não devemos deixar de lutar pelo

direito de ter um pedaço de terra para trabalhar e para sobreviver. Não sou contra

isso. Nós, autoridades, devemos alertar - e esse é o nosso papel no Legislativo -, os

Executivos, para que eles resolvam o problema do MST, por meio de uma reforma

agrária digna. É disso que precisamos e é isso que defendemos, mas jamais da

maneira como tudo está sendo feito. Imaginem a situação de uma pessoa - seja

quem for -, que compra uma propriedade e, em seguida, a vê sendo invadida por

pessoas que matam seus animais e quebram tudo, sem que ninguém seja

responsabilizado. Ou seja, nesse caso o prejuízo acaba ficando para quem estava

trabalhando ordeiramente. Porém esse não é dever do cidadão que já paga os seus

impostos para o Poder Executivo resolver tudo. Como o governo não resolve os

problemas, acontecem situações como essa.

Quero cumprimentar, não só como Deputado, mas também como pediatra, um

grupo de crianças que acaba de chegar para uma visita à Assembleia, que é a Casa

do povo mineiro. É preciso que vocês venham conhecer não só a Casa, mas também
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os Deputados e o trabalho deles.

O outro assunto sobre o qual gostaria de tecer rápidos comentários diz respeito à

nova CPMF, que agora se vislumbra e, conforme dizem, realmente será direcionada

para a saúde. Sou médico há 34 anos e por isso digo que será difícil o cidadão

brasileiro acreditar que isso vai acontecer. A Emenda nº 29 está aí e, daqui a pouco,

sua existência passará de 29 anos, sem que se efetive nem se cumpra. Aliás, a

CPMF anterior era para ser extinta neste governo, mas não foi. Só depois que o

Congresso tomou um posicionamento, principalmente a Oposição e o Democratas,

que foi decisivo ao levar isso a termo, é que a CPMF foi extinta. E, agora, estão

querendo refazê-la com o nome de Contribuição Social para a Saúde, mas não

confiamos que realmente será destinada à saúde. Gostaríamos de ter essa certeza,

mas não a temos, em razão de atitudes dos governos passados. Durante a existência

da CPMF, que foi criada para a saúde, principalmente para resolver os problemas

hospitalares, nunca vimos esse objetivo ser cumprido. Agora estão querendo recriar a

CPMF para solucionar um problema que não conseguiram resolver quando ela

existia. Realmente é uma situação difícil. Se tivéssemos a confiança de que isso

aconteceria, estaríamos dispostos a apoiá-la, mas, diante das dificuldades e das

dúvidas, não temos como amparar essa iniciativa mais uma vez. Vejo que o meu

nobre colega Weliton Prado quer usar a palavra, e vou conceder-lhe um aparte.

O Deputado Weliton Prado (em aparte)*- Quero agradecer-lhe, Deputado Doutor

Viana, e fazer o reconhecimento do trabalho de V. Exa. em defesa dos servidores.

Vou ser breve. Gostaria de deixar registrada a nossa solidariedade a todos os

Agentes Penitenciários em razão do verdadeiro absurdo ocorrido. Foi uma truculência

e uma arrogância total por parte do governo do Estado, que afastou e demitiu

servidores contratados e efetivos, e isso não podemos admitir, de maneira alguma,

porque o sistema prisional do nosso Estado se transformou num verdadeiro caos.

Esses Agentes Penitenciários prepararam-se, qualificaram-se, e, da noite para o dia -

desculpem-me as palavras -, levaram um chute na bunda, foram afastados pelo

governo dos seus locais de trabalho. Há uma grande revolta dos Agentes

Penitenciários e de seus familiares. São mais de 500 servidores. Parabenizo o

Sindicato e destaco que os Agentes estavam reivindicando, na pauta justa, não só
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salário mas também dignidade, já que o assédio moral e a pressão são muito

grandes. Recebi denúncias por parte dos servidores no nosso gabinete de que o

Cosme, Diretor da Penitenciária Nelson Hungria, os está pressionando, está

marcando até oitiva na Penitenciária. Esse não é o papel do Cosme. O Rogério, da

Dutra Ladeira, não pode agir da forma como está agindo. Precisamos realmente

colocar o dedo na ferida e mostrar a realidade à população de Minas Gerais. Vemos

que a categoria está até mobilizada e muito preocupada. Está aqui no diário oficial: o

afastamento dos efetivos e a demissão. Nem no regime militar aconteciam

arbitrariedades como essa. O Governador não pode, de maneira nenhuma, fazer isso,

de forma autoritária, contrariando a legislação. Finalizando, os servidores têm, sim, o

direito de paralisação, têm o direito de greve. E o que eles estavam reivindicando? O

que é justo, está aqui: a volta imediata do vale-alimentação. Não foi cortado o vale-

alimentação? Cortou-se o vale-alimentação. Estão reivindicando a volta do vale.

Estão reivindicando o combate constante ao assédio moral sofrido pelos servidores

prisionais. Não acontece o assédio moral? Acontece o assédio moral. Os servidores

estão reivindicando o que já foi prometido pelo governo: o curso de tiro e a confecção

das carteiras funcionais para os Agentes Penitenciários. O governo já prometeu.

Cumpriu? Não cumpriu. Os servidores estão solicitando o pagamento do prêmio de

produtividade para os agentes em contrato administrativo, estão reivindicando

também a questão da carga horária, que é totalmente fora da realidade. Há servidor

que trabalha 12 horas direto, não é verdade? Então, é justo. Por reivindicarem o que

é justo, esses servidores não podem ser demitidos, não podem ser penalizados, não

podem ser colocados no olho da rua. Procuraremos até a Justiça do Trabalho.

Acontecerá uma audiência pública aqui na Assembleia. Conversamos com o

Deputado Sargento Rodrigues, e o Deputado Carlin Moura já se prontificou. O que

pedimos a V. Exa. e ao conjunto dos Deputados desta Casa é a mobilização e a

defesa dos servidores. A manifestação deles é totalmente pacífica, ordeira, para

reivindicar aquilo que é de direito.

Agradeço a V. Exa. e reconheço o seu trabalho em defesa dos servidores. Acho

que é o papel de todos os Deputados desta Casa conclamar por justiça em defesa

dos Agentes Penitenciários, dos socioeducativos, que estão sofrendo todo tipo de
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pressão. Agradeço e parabenizo os servidores pela mobilização.

O Deputado Doutor Viana - Parabenizo o Deputado Weliton Prado. A Assembleia

realmente é a Casa de ressonância, da busca do equilíbrio, da recomposição das

questões que merecem discussão. Esta é a Casa do povo; somos mandados para cá

para representar vocês. Deputado Weliton Prado, o nosso papel é acatar a todos,

ouvi-los e buscar realmente a solução. Parabenizo-os pela maneira organizada e

tranquila com que estão reivindicando justamente os seus direitos.

Para terminar, o meu último assunto é sobre a BHTRANS. Também concordamos

que o trânsito não pode ficar sem fiscalização, sem acompanhamento. Parece-me

que a Justiça está concedendo o direito aos Guardas-Municipais e à BHTRANS de

continuarem multando. Mas vamos olhar primeiro a parte educativa, vamos orientar o

cidadão primeiro, não vamos multar de início. É isso o que pedimos. Se acontecerem

abusos, exageros, se cometerem um erro grave, aí tudo bem. Mas o que percebemos

é que muitas pessoas, não só de Belo Horizonte e das cidades da região

metropolitana, mas também das cidades de Minas Gerais, chegam aqui e, às vezes,

estacionam rapidamente em local não permitido. Ao retornarem, já estão multadas, e

o seu veículo já foi levado para a Delegacia de Trânsito.

Assim pedimos, mais uma vez, a compreensão da administração municipal e

aproveitamos para parabenizar a BHTRANS, que, após as falas dos Deputados desta

Assembleia Legislativa, vem realizando trabalho de orientação, pela imprensa escrita,

pelo rádio e pela televisão, pedindo às pessoas cuidado ao estacionar, de modo a

não cometerem deslizes, e orientando-as sobre a atitude correta. Que seus agentes

tenham a mesma sensibilidade antes de multar ou de recolher o veículo; a última

coisa que se faz é o recolhimento do veículo, mas é o que estão fazendo em primeiro

lugar. O veículo é, por direito, do cidadão; ele pode receber multas, mas só podem

recolher seu veículo se ele não chegar depois de muito tempo ou se realmente estiver

ocupando erroneamente o lugar e causando transtorno ao trânsito. Mas, muitas

vezes, o veículo não está causando transtorno algum, e já chegam rebocando-o.

Então deixo mais esse alerta, parabenizando a BHTRANS por ter ao menos dado

início a trabalho de educação e de orientação para o trânsito.

* - Sem revisão do orador.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Sr. Presidente, telespectadores da TV Assembleia, ao

cumprimentar, de forma muito especial, os Agentes Penitenciários presentes no

Plenário da Casa Legislativa de Minas Gerais, peço aos trabalhadores da TV, aos

operadores de câmera que focalizem o rosto de cada trabalhador aqui presente, de

cada Agente, homem ou mulher, e as faixas do Sindicato dos Agentes de Segurança

Penitenciária - Sindasp - e da Unimasp, em que se lê: “Assédio moral, escala de

trabalho excessiva, mentiras e muitas mentiras são marcas da gestão atual da

Secretaria de Defesa Social”, “Truculência e arrogância: a verdadeira face da

Secretaria de Defesa Social” e “Sr. Governador, sem o contratado o sistema prisional

é o caos”. Peço que as focalizem porque aqui não há censura; aqui não será possível

esconder a realidade desse movimento legítimo dos servidores, dos Agentes

Penitenciários.

Ainda há pouco, estavam ali várias crianças da Escola Padre Eustáquio, e a

imagem era muito bonita. Quero saber se aqui há algum desordeiro, se há alguém

ameaçando a ordem pública, se esse movimento está em desacordo com a

Constituição da República Federativa do Brasil. Muito me assusta que o

Desembargador Brandão Teixeira, do Tribunal de Justiça, utilizando-se da velha e

surrada desculpa de que as razões por parte do governo do Estado são bastantes

ponderáveis, tenha entendido que poderia haver risco de danos irreparáveis para

declarar ilegal um movimento legítimo dos servidores públicos de Minas Gerais.

Quero saber se o Tribunal de Justiça também vai manifestar-se sobre a perseguição

que está havendo contra aqueles que estão fazendo um movimento legítimo de

defesa dos seus direitos. Já foram mais de 592 demitidos por causa da greve. Aonde

vamos parar com isso? Que absurdo! Se ocorresse na Fiat Automóveis, uma

multinacional italiana, todos aqui estaríamos estarrecidos. O governo do Estado, em

pleno século XXI, demitirá trabalhadores e trabalhadoras por reivindicarem seus

direitos?

Aonde Minas Gerais foi parar? Acho um absurdo a decisão do Tribunal de Justiça.

Tenho acompanhado, passo a passo, o movimento dos Agentes Penitenciários,

organizado, pacífico e ponderado. É uma ação de trabalhadores, como vocês estão
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vendo, povo de Minas Gerais. São eles que garantem a verdadeira segurança de

Minas Gerais e mantêm do lado de lá das grades os bandidos mais perigosos do

Estado. Só que esses trabalhadores não estão sendo valorizados, estão com jornada

excessiva, sem vale-alimentação, recebendo salários aviltados, sofrendo assédio

moral e perseguição. O governo do Estado, a Subsecretaria de Administração

Prisional e a Secretaria de Defesa Social não negociarão com esses servidores? O

Governador não irá chamá-los para uma negociação. Aonde queremos chegar? Será

que estão querendo ficar livres de cada um de vocês e entregar os nossos presídios à

iniciativa privada? É isso que está por trás? Querem mandar vocês para o olho da rua

e entregar as nossas penitenciárias aos norte-americanos, como vem acontecendo

na Penitenciária de Neves, que já está com licitação internacional? É essa a realidade

de Minas Gerais.

Ficamos estarrecidos e não concordamos com isso. Os movimentos dos

trabalhadores têm de ser respeitados, tem de haver negociação, proposta, eles não

podem ser tratados na base da truculência e da demissão. Não aceitamos isso nem

nas empresas privadas, muito menos num órgão público, como é o caso do governo

do Estado de Minas Gerais.

O Deputado Weliton Prado (em aparte)* - Deputado Carlin Moura, gostaria de

parabenizá-lo pelo pronunciamento, que tocou no ponto certo, até quando V. Exa.

solicitou a filmagem dos rostos dos Agentes. Podemos ver que eles não sabem o que

fazem, estão sendo coagidos. A pressão que estão sofrendo por parte dos Diretores e

do governo do Estado fere até a questão dos direitos humanos. Eles não sabem se

terão trabalho ou não, como ficará a situação. Imaginem como está a cabeça desses

Agentes do ponto de vista psicológico. São mais de 500 Agentes, e muitos me

relataram que são tratados como cachorro: têm que levar água, recebem uma

marmitinha e cumprem 12 horas de trabalho. Eles são responsáveis pela segurança.

Por exemplo, na Penitenciária Nelson Hungria, há presos de altíssima

periculosidade. Quem cuida da segurança desses Agentes, que trabalham numa

situação totalmente subumana, com salários baixíssimos? Como o Sindicato poderia

imaginar que aconteceria isso? Ele está trabalhando e defendendo os direitos dos

servidores, numa pauta real muito justa, que os Agentes estão me pedindo para citar.
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Entre os pontos da pauta, está a inclusão dos Agentes nos contratos

administrativos, no Projeto de Lei nº 3.734. É mais que justa essa reivindicação, é

mais que justa a volta do vale-alimentação, um direito que os Agentes tinham. A

carga horária é uma questão concreta, real. E eles são surpreendidos com uma

decisão do Governador, que, numa canetada, coloca no olho da rua mais de 500

trabalhadores.

Fica aqui a nossa solidariedade. Essa é uma questão seríssima. O Governador

Aécio Neves abre um precedente dos mais sérios no nosso Estado, até em relação à

ordem jurídica, o que não poderia acontecer de maneira alguma. Do ponto de vista

psicológico, é uma perseguição mais violenta que aquela que ocorreu durante o

regime militar. Ligaram para os Agentes demitidos. Os Diretores Cosme e Rogério, da

Nelson Hungria e da Dutra Ladeira, não têm essa prerrogativa. Eles estão chamando

os servidores demitidos para depor. Isso é um verdadeiro absurdo e foge totalmente

da legislação. A Comissão de Direitos Humanos desta Casa tem de tomar

providências. Dois requerimentos já foram protocolados e aprovados para a

realização de audiências públicas, que deverão acontecer o mais rápido possível, na

semana que vem.

Mais uma vez, gostaria de deixar minha solidariedade a vocês, verdadeiros

guerreiros, que, há 30 dias, conseguiram o que muitos acreditavam ser impossível, no

momento em que o Governador determinou a demissão de todos os contratados. Isso

mostra que a categoria realmente tem força. Por essa razão, levantem a cabeça e

mostrem a força de vocês. Não se sintam intimidados perante as perseguições, pois

vocês só estão defendendo os seus direitos. Continuem a luta e saibam que têm o

apoio desta Casa. Estaremos mobilizados em defesa dos Agentes Penitenciários que

realmente se prepararam e se qualificaram.

Entretanto, agora o governo está abrindo um processo de seleção para o

preenchimento de 500 vagas para Agente Penitenciário, sem nenhuma preparação e

qualificação. Simplesmente jogaram pessoas despreparadas em uma penitenciária,

como a Dutra Ladeira e a Nelson Hungria, da noite para o dia. Isso é muito sério.

Estamos colocando em risco a segurança da população e até mesmo a desses

próprios Agentes. É uma grande irresponsabilidade do governo. Se acontecer alguma
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coisa com qualquer Agente, será uma tragédia anunciada, e responsabilizaremos o

Governador, como também se houver fugas em massa e algum problema com esses

novos Agentes, que entrarão despreparados, quando também responsabilizaremos a

Secretaria de Desenvolvimento Social e o Governador Aécio Neves, que terá de

realmente prestar contas à sociedade de Minas Gerais e ao País.

Parabéns ao Deputado Carlin Moura e aos Agentes Penitenciários. Continuem

reivindicando um direito que é de vocês.

O Deputado Carlin Moura* - Agradeço o aparte do Deputado Weliton Prado, a quem

cumprimento pela postura sempre firme e aguerrida em defesa do povo. V. Exa., que

acompanha de perto esse movimento dos Agentes Penitenciários, lembrou um

aspecto muito importante: é muito perigoso esse discurso da direita de querer

criminalizar os movimentos sociais. O trabalhador, quando se manifesta pelos seus

direitos, é logo tachado como se bandido fosse. Porém bandido não são os

trabalhadores, mas quem está do lado de cá ou quem não respeita o trabalhador.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte)* - Muito obrigado, Deputado Carlin Moura.

Primeiramente parabenizo V. Exa., o Deputado Weliton Prado, o Deputado Doutor

Viana, nosso companheiro, enfim, todos que utilizaram a tribuna desta Casa em

defesa dos nossos Agentes Penitenciários. Saibam que também venho aqui me

colocar ao lado de vocês para somar forças, porque não podemos admitir que

absurdos como esse continuem acontecendo. Nem na ditadura militar, Deputado

Carlin Moura, vimos isso. Estamos abismados com o que está acontecendo nos

últimos dias. Há muita perseguição não só aos Agentes, mas também a várias

classes de trabalhadores do Estado, que estão passando por sérias dificuldades,

como os aposentados, os professores, o pessoal da saúde, os Agentes

Penitenciários. Temos um governo que só faz propaganda e quer aparecer para a

mídia. No entanto temos de fazer como vocês: reagir e ter coragem.

Por isso parabenizo a todos vocês e espero que possamos, com os Deputados

desta Casa, somar forças para mostrar a verdadeira realidade do que está

acontecendo em Minas Gerais. A segurança pública deste Estado está passando por

grandes dificuldades. Ela não existe no interior de Minas Gerais. O que vemos é

somente a propaganda de que a violência diminuiu, mas sabemos que nem os
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funcionários - no caso, os Agentes Penitenciários - estão sendo respeitados como

deveriam ser por parte do Governador e da Secretaria de Segurança.

Portanto fica aqui o nosso apoio a todo o movimento dos Agentes Penitenciários.

Contem com a nossa Bancada do PMDB, do PT e do PCdoB. Estamos firmes e

vigilantes, apoiando esse justo movimento de vocês. Esperamos que esse movimento

se estenda a outras classes sociais do nosso Estado, para que possamos, de fato, ter

segurança pública, porque a Polícia Militar não existe hoje nos grandes rincões. Há

cidades com 20 mil habitantes com apenas 2 ou 3 policiais. Além disso as delegacias

do interior estão um caos.

Deputado Carlin Moura, temos de fazer esse movimento. Quem sabe abriremos a

CPI da segurança pública nesta Casa, para tirarmos a limpo essa caixa-preta que a

imprensa e todos escondem aqui. Muito obrigado.

O Deputado Carlin Moura* - Agradeço o aparte do Deputado Paulo Guedes. É

importante afirmar que a audiência pública da próxima semana, convocada pelos

Deputados Weliton Prado e Sargento Rodrigues, é fundamental para que a população

de Minas Gerais possa compreender que os trabalhadores e as trabalhadoras

Agentes Penitenciários, que têm a função de guardar os presos deste Estado, estão

num movimento legítimo. O que está ocorrendo no Estado é um movimento legítimo

em defesa da melhora das condições de trabalho e de salário. Portanto, se os

grandes jornalões de Minas, regiamente mantidos e regados pelo dinheiro público da

propaganda oficial, falarem outra coisa diferente disso, vejam aqui os trabalhadores e

trabalhadoras honestos, defendendo legitimamente os seus direitos. Pedimos à

Secretaria de Defesa Social e ao Governador do Estado que os recebam o mais

rápido possível para uma negociação. Num momento de greve, o melhor remédio, já

dizia um antigo Presidente da República, é o trem pagador. Vamos negociar, ver o

que é possível fazer, porque os Agentes Penitenciários são necessários para uma

Minas mais segura, verdadeiramente democrática e solidária. Vocês estão de

parabéns. Estamos firmes com vocês.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Gostaria de agradecer. Estão aqui as manchetes dos
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jornais: “Agentes Penitenciários: polícia é chamada para garantir a segurança na

Nelson Hungria e na Dutra Ladeira”; “Governo manda PM para os presídios e demite

grevistas”. É dessa forma truculenta que o Governador Aécio Neves governa o nosso

Estado. Não se pode ter opinião diferente, não se pode reivindicar o direito, porque é

perseguido, e ele manda embora.

Todas as pesquisas demonstram que uma das maiores preocupações da

população de Minas Gerais é com a segurança pública. Isso está em todas as

pesquisas. Infelizmente, o que o governo faz? Tem um Orçamento que chega a

R$41.000.000.000,00. Qual é a prioridade do governo? É com os projetos sociais,

com a segurança pública, com os servidores? Não. A prioridade está lá: não tem

sentimento, é aço, é concreto, é o novo Palácio da Liberdade, é o Centro

Administrativo. A prioridade é uma obra faraônica, de concreto, sem sentimento. Essa

é a visão. O norte da administração Aécio Neves é a construção do Centro

Administrativo, com quase R$2.000.000.000,00. Equivale a mais que 200 prêmios

acumulados da Mega-Sena. São mais de R$100.000.000,00 só em móveis e

divisórias. Infelizmente, não há dinheiro para valorizar os servidores. O Orçamento

passou de R$17.000.000.000,00 em 2003 para R$41.000.000.000,00. E o que ele

faz? Rasga a Constituição. Está na Constituição que quem integrar a direção de

sindicato está amparado por lei. Aqui em Minas Gerais não é assim. Sabe o que

aconteceu com os Diretores de sindicatos? Foram todos afastados e demitidos.

Foram ou não foram?

É dessa maneira que o Governador Aécio Neves trata os seus servidores: rasgando

a Constituição. Esse é um caso para a Justiça do Trabalho. Não pode acontecer isso

de maneira alguma. Não podemos admitir isso. É muito importante a mobilização.

Gostaríamos que houvesse apoio de mais Deputados, até mesmo da base do

governo. Pedimos o apoio de todos os Deputados, até dos da base do governo, pois

isso é uma questão de justiça. Não podemos aceitar que centenas de pais de família

sejam colocados na rua da noite para o dia, de forma totalmente injusta, por estarem

reivindicando seus direitos.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte)* - Deputado Weliton Prado,

parlamentares desta Casa, Sr. Presidente, Agentes aqui presentes, ontem tivemos
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uma audiência com a Secretária de Planejamento, Renata Vilhena, uma mulher,

como muitas que temos visto; o Deputado Rômulo Veneroso, representando a nossa

Comissão de Segurança Pública; e os assessores do Deputado João Leite, que estão

viajando para solicitar a reabertura das negociações. Sabemos da gravidade dessa

situação, da importância do trabalho dos Agentes até para a ressocialização dos

próprios detentos, da maneira como trabalham e da sua própria vida. É preciso que

tenham seus direitos garantidos para que tenham condições de fazer seu trabalho,

que é importantíssimo para toda a sociedade. Sabemos que a situação prisional do

País inteiro é gravíssima, e a de Minas também.

Alguns passos têm sido dados, como o Pronaf, mas ainda estamos muito longe de

resolver o problema penitenciário, que realmente é gravíssimo para todos nós. Esta é

a casa da democracia. Ela está de portas abertas para os trabalhadores. É importante

que todos contribuam para que de fato possa haver uma negociação urgente, com o

objetivo de resolver esse impasse, que não contribui para nada e para ninguém. É

preciso que haja, pois, esse diálogo. Essa foi a nossa solicitação. Esperamos que o

impasse seja resolvido o mais rapidamente possível. Devemos garantir o trabalho

desses Agentes, cuja maioria é jovem. Muitos já têm famílias, são responsáveis,

passaram por um teste. Devemos também regularizar a situação prisional em Minas,

que é de exceção. Estamos trabalhando para que os direitos sejam garantidos e haja

urgentemente uma negociação de acordo com a pauta apresentada aqui.

Queremos deixar isso registrado publicamente e, mais uma vez, fazer um apelo.

Dissemos ontem que cabe ao Executivo tomar as providências, pois concentra o

poder de decidir e resolver quando há impasse e conflito. Queremos contribuir dessa

maneira, Deputado Weliton Prado. E que esta Casa também contribua para resolver o

problema. Não podemos demorar. A solução é para ontem.

O Deputado Weliton Prado* - Agradecemos à Deputada Maria Tereza Lara, Vice-

Presidente da Comissão de Segurança Pública desta Casa, cuja participação é muito

importante.

Durante conversa com representantes da classe, ficamos sabendo que, nos últimos

três meses, mais de cinco Agentes foram assassinados. São mais de 43 mil presos

no Estado de Minas Gerais, para um número realmente muito pequeno de Agentes. O
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Denilson Martins, um dos Diretores do Sindpol, apoia o movimento. Todo apoio é

válido neste momento, e a mobilização é fundamental. A reivindicação de vocês é

mais que justa.

Concedo aparte ao Deputado Sargento Rodrigues, que já aprovou requerimento

para a realização de audiência pública. O apoio de todos os Deputados é muito

importante.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Serei breve, até porque estou

tentando recuperar a minha voz, mas, devido às constantes reuniões, não estou

conseguindo. Cumprimento V. Exa, porque o assunto é preocupante. A Deputada

Maria Tereza Lara ajudou-nos na aprovação do requerimento. Como foram

aprovados requerimentos nas Comissões de Administração Pública e de Segurança

Pública - para que não haja nenhuma discussão de competência regimental, foram

aprovados dois requerimentos -, é preciso agora agilizar a marcação da audiência

junto aos Deputados João Leite e Délio Malheiros.

Precisamos do apoio dos demais Deputados para marcarmos uma audiência

pública. Convidaremos a Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento e Gestão,

e o Sr. Maurício de Oliveira Campos Júnior. O que estão fazendo com os Agentes

Penitenciários é algo, no mínimo, degradante. Determinar a exoneração sem o

processo administrativo disciplinar é, primeiro, violentar a Constituição da República.

Espero que o Sindasp recorra ao Judiciário e, quem sabe, o mesmo Desembargador

que foi veloz na sua decisão de multar a entidade em R$50.000,00 por dia seja rápido

também no recurso. Percebemos, Denilson, a existência de mecanismo utilizado para

intimidar as entidades de classe de Agentes, da Polícia Civil e da Polícia Militar. Isso

me dá nojo. Quando o direito do servidor é violado, não se age com a mesma

velocidade com que o Desembargador agiu na liminar. Esta Casa tem de manifestar-

se.

Estávamos lendo a liminar proferida pelo Desembargador em decisão monocrática

e ficamos extremamente preocupados com o nosso Estado Democrático de Direito,

onde somente o poder mais forte do Estado tem vez e voz. A Lei nº 18.185, Deputado

Weliton Prado, que V. Exa. ajudou a aprovar nesta Casa e entrou em vigor em julho,

regulamentada pelo Governador, permite, no mínimo, que os Agentes contratados
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sejam submetidos ao processo administrativo disciplinar. Como a Secretaria pode

anunciar demissão, violentando a Constituição da República, desrespeitando o devido

processo legal, porque não pode estar...

Estou encerrando, Presidente. Gostaria de contar com o apoio de V. Exa. a fim de

cobrarmos do Deputado Délio Malheiros e do Deputado João Leite providência para

que os dois Secretários venham explicar essa violência que está sendo cometida,

bem como a falta de diálogo com os servidores públicos.

O Deputado Weliton Prado* - Agradeço-lhe. Sr. Presidente, para finalizar, gostaria

de parabenizar o Sindasp e o Unimasp e fazer um reconhecimento ao Marcelo, do

Sindicato dos Agentes Educativos de Uberlândia, que está se mobilizando e já fez

uma denúncia, uma vez que lá a pressão também chegou fortemente para os

Agentes Socioeducativos. Então, gostaria de parabenizar cada um de vocês. Essa

luta tem que continuar. Não podemos aceitar o descaso, o abuso de poder, a

perseguição, a truculência. Vamos mobilizar-nos. Estamos juntos. Parabéns!

Levantem a cabeça e vamos adiante. No nosso país, é só desse jeito. Temos de

expor os problemas e exigir justiça. Justiça! Valeu!

* - 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 4.863 a 4.871/2009,

da Comissão de Segurança Pública, e 4.872/2009, da Comissão de Saúde. Publique-

se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas
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nesta reunião pelas Comissões de Administração Pública - aprovação, na 26ª

Reunião Ordinária, em 20/10/2009, do Requerimento nº 4.791/2009, da Comissão de

Justiça; e de Defesa do Consumidor - aprovação, na 19ª Reunião Ordinária, em

20/10/2009, do Requerimento nº 4.749/2009, do Deputado Weliton Prado (Ciente.

Publique-se.).

Discussão e Votação de Pareceres

- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um por sua

vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 1.309/2007, 3.255 e

3.679/2009 (À sanção.).

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Fiscalização Financeira,

solicitando seja encaminhado ao Sr. Benjamin Steinbruch, Presidente da Companhia

Siderúrgica Nacional - CSN -, pedido de providências para dar preferência à

população de Congonhas e região na contratação de empresas, fornecedores,

prestadores de serviços e mão de obra no decorrer das obras de implantação do

distrito industrial e no funcionamento das unidades industriais no Município. Em

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

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Fiscalização Financeira, solicitando seja

encaminhado ao Sr. Benjamin Steinbruch, Presidente da CSN, pedido de

providências para fornecer as informações necessárias para a elaboração de

informativo mensal, que será distribuído à população de Congonhas, sobre a

implantação do distrito industrial. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz, 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 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

público presente, todos os mineiros que nos acompanham pela TV Assembleia, volto
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a esta tribuna para reabrir discussão que fizemos nos últimos dois anos. Ontem

fomos surpreendidos por matérias publicadas nos jornais, dando conta de que a

redistribuição do ICMS em Minas Gerais, em 2010, penalizará 416 cidades mineiras,

ou seja, as 416 cidades mais pobres do Estado continuarão mais pobres, porque, por

decreto, o governo vai tirar de quem não tem nada para engordar os cofres de quem

já tem muito. Para se ter ideia, cidades como São João das Missões, Matias Cardoso,

Cristália, lá do Norte de Minas, que já não recebem quase nada de ICMS, terão perda

de quase 60% dos minguados recursos que o Estado repassa à maioria desses

Municípios.

Deputados Carlin Moura e Adelmo, cabe reflexão muito maior desta Casa. Farão

essa redução baseados em quê? O governo deveria fazer justamente o contrário:

distribuir de forma mais justa os recursos dos mineiros. Não é justo que meia dúzia de

cidades fiquem com mais de 95% de tudo o que se arrecada de ICMS no Estado.

Será que quem nasce no Norte de Minas, no Vale do Jequitinhonha, é menos mineiro

do que quem nasce em Uberlândia, em Betim, nas cidades do Vale do Aço ou do Sul

de Minas?

Qual critério foi utilizado para fazer as mudanças no VAF? Travamos aqui uma luta

de dois anos para, no final do ano passado, votar a tão esperada Lei do ICMS

Solidário, que foi mais uma grande frustração para todos nós, defensores do projeto

do Deputado Dinis Pinheiro. Meia dúzia de Deputados que defendem as cidades ricas

fizeram emendas com o aval do governo do Estado e da Secretaria de Fazenda e

conseguiram fazer com que o projeto do Deputado Dinis Pinheiro fosse aprovado sem

a previsão de distribuir praticamente nada. E irá vigorar em 2011. Esta Casa não

pode calar-se diante dessas injustiças. Como ficam Municípios como Buritizeiro,

Brasília de Minas, São Francisco, Salinas, Manga, Itacarambi, Mirabela, Varzelândia,

que não recebem quase nada de ICMS? Esperávamos uma canetada do governo

para acabar com as injustiças, aumentando o ICMS das cidades mais pobres, mas a

canetada veio ao contrário para tirar dos pobres e dar aos ricos. É isso o que quer o

PSDB? Não estamos entendendo. Estamos indo na contramão da história, Deputado

Carlin Moura.

O governo federal, do Presidente Lula, está fazendo justamente o contrário: está



____________________________________________________________________________
1264

promovendo a inclusão social, com programas sociais, com programas que

transferem renda para diminuir a pobreza. No Estado, entretanto, temos justamente o

contrário: com uma canetada, 416 cidades foram lesadas na redistribuição do ICMS

em 2010. Não podemos aceitar isso. Esta Casa tem que tomar uma providência. Por

isso, estou aqui fazendo uma convocação às associações de Municípios do Norte de

Minas - Amams, Amesp - e às associações de Municípios do Vale do Jequitinhonha.

Gostaria de pedir aos Presidentes dessas entidades que deixassem de bajular, pois o

que acontece é uma completa bajulação: chamam-nos lá e lhes dão migalhas, para

depois darem a facada e tomarem o ICMS desses Municípios pobres. Está na hora

de reagir, Valmir Morais, Presidente da Amams; está na hora de reagir, Prefeitos do

Norte de Minas. Vocês têm que levantar a voz. Seus Municípios serão os mais

atingidos e sua população, a mais penalizada. Deputado Ruy Muniz, ficamos

surpresos ontem com as notícias dos jornais. Com uma canetada, 416 cidades

perderão ICMS para engordar os cofres das cidades mais ricas de Minas Gerais. Não

podemos admitir isso.

Com muita honra, concedo aparte ao Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura (em aparte)* - Ilustre Deputado Paulo Guedes, quero

parabenizá-lo pelo importante pronunciamento, de grande conteúdo. V. Exa. está

sempre preocupado com a defesa dos Municípios mais carentes de Minas Gerais e

tem empreendido uma luta árdua em defesa da CPI das multas, que têm prejudicado

muito o Estado, principalmente a região do Norte de Minas. Aproveito a presença do

Deputado Ruy Muniz para fazer-lhe um apelo para que reforce a necessidade da CPI

da indústria das multas, em nome do Norte de Minas.

Deputado Paulo Guedes, podemos dizer que Contagem é uma das cidades ricas de

Minas Gerais. Não negarei que assim seja, pois, considerado o conjunto, esse

Município tem uma situação boa. A Prefeita Marília Campos, com sentimento de

justiça e transparência, já se posicionou relativamente ao caso há mais tempo.

A Prefeita Marília Campos vem denunciando, por intermédio do seu Secretário de

Fazenda, junto com outros Municípios, e até mandou correspondência dizendo que

está havendo ilegalidade na mudança da fórmula de cálculo do Valor Adicionado

Fiscal - VAF -, mudança feita através de uma resolução inconstitucional, que diz
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respeito à Lei Complementar nº 63. Essa resolução, Deputado Paulo Guedes, faz

justamente isso que V. Exa. está dizendo: ela possibilita a 20 Municípios ganhar mais

em detrimento do restante dos Municípios de Minas Gerais. E a Prefeita Marília

Campos não compactua com isso.

O que acontece? O VAF é uma fórmula de cálculo que apura o índice relativo ao

montante que cada Município vai aquinhoar do bolo do ICMS. E na resolução,

mudada ao arrepio da Lei Complementar nº 63, possibilita-se que os

estabelecimentos comerciais, quando transferirem mercadorias de um Município para

outro, entre unidades do mesmo estabelecimento, façam o lançamento da mercadoria

não com o preço de custo, conforme está previsto na lei complementar, mas com

preço de mercado. Isso inflaciona o VAF do Município, faz com que participe de um

bolo maior do ICMS e faz com que o restante dos Municípios percam. Essa fórmula

está inflando o VAF, está fazendo o que, no esporte, chamaríamos de “dopping”. Ou

seja, está superfaturando o VAF para beneficiar um número de Municípios em

detrimento da grande maioria.

Então, enquanto o Presidente Lula faz um esforço tamanho para repor aos

Municípios mineiros as perdas decorrentes da redução do IPI - ainda agora,

recentemente, liberou 1 bilhão para essa compensação -, o governo de Minas está

tirando dos Municípios, fazendo uma resolução, através da Secretaria de Fazenda,

inconstitucional para favorecer 20 Municípios. Trata-se de um artifício fiscal, um

artifício que muda a fórmula fiscal do VAF ao arrepio da lei. Isso não pode ser feito. A

Prefeita Marília Campos não concorda com isso e já se posicionou de forma firme.

O mais grave, Deputado Paulo Guedes, é quando essa operação se dá no Estado

de Minas Gerais. O que ocorre? Um Município ganha e outro perde. Quando a

operação vai para fora do Estado, como, por exemplo, no caso da Vale, da Danone,

como o VAF não serve para efeito de cálculo nos outros Estados - Espírito Santo, Rio

de Janeiro -, serve para quê, Deputado Paulo Guedes? Vai servir para maquiar os

números da economia mineira. Lá fora aparece como se a economia mineira

estivesse nas alturas, através de um número maquiado, falsificado, um número

superinflacionado. Comparando com o que se passa no esporte, isso seria como um

“dopping” nos indicadores econômicos de Minas Gerais.
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V. Exa. está de parabéns por esse pronunciamento. A Prefeita Marília Campos, de

Contagem, também está preocupada com essa questão. Exigimos muita

transparência nesse momento. Que todos os Municípios de Minas Gerais, em vez de

ficar sonhando em receber 300 mil “reaizinhos” no final do ano, como se fosse

presente de Papai Noel, do governo do Estado, cobrem o que é seu direito. Quando

estamos recebendo 300 mil lá, vocês estão perdendo muito mais. Estão tentando

enganar os Prefeitos de Minas Gerais por meio dessa maquiagem do VAF no Estado.

O Deputado Paulo Guedes* - Muito obrigado, Deputado Carlin Moura. Muito

esclarecedora a sua explanação, que reforça a nossa luta. E aí faço a seguinte

pergunta: o que há de mais sagrado, o que se leva em conta, Deputado Carlin Moura,

na hora de fazer a distribuição?

É o apagão da Cemig, que denunciamos aqui, hoje. Gastam recursos e mais

recursos com propaganda e acontece o que acabamos de ver aqui, agora: está tendo

apagão até no Plenário da Assembleia! Não pode mais trovejar em Minas Gerais. Lá

no interior, no Norte de Minas, basta dar um vento para a energia ir embora. A Cemig

lucra R$3.000.000.000,00 por ano e apenas pensa em fazer propaganda e lucrar.

Estamos pagando a conta de luz mais cara do mundo, e ainda acontece o que vocês

acabaram de ver: um apagão em plena Capital mineira, um apagão aqui, na

Assembleia de Minas. E não apenas aqui, mas também nas cidades do Norte de

Minas; e as Prefeituras não podem promover nem mais uma festa. Para fazer isso,

tem de alugar um gerador, porque a energia disponível não aguenta tocar um som.

Precisamos tomar providências, Deputado Carlin Moura.

Voltamos ao assunto que tratávamos aqui antes: a redistribuição do ICMS em

Minas Gerais. Fomos pegos de surpresa com essa notícia. Espero que os nossos

Prefeitos e que os 416 Municípios lesados façam o que tem de ser feito. Não

podemos aceitar a “canetada” de quem não tem sentimento, de quem governa

apenas para alguns, daqueles que acham que Minas Gerais é apenas a região

metropolitana e as cidades ricas. Se é assim, vamos dividir o Estado, porque nós, do

Norte de Minas, do Vale do Jequitinhonha, não aceitamos mais ser tratados com

indiferença, como sempre fomos pelos Governadores que passaram por este Estado.

Não podemos mais aceitar isso. E fica aqui o recado: que o Norte de Minas tem
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gente, assim como o Vale do Jequitinhonha, o Vale do Mucuri e o Noroeste. Essas

regiões estão sendo prejudicadas e lesadas. Está na hora de a nossa população criar

coragem e fazer um levante geral contra a indústria da multa, contra as perseguições,

e agora, acima de tudo, contra essa “canetada”, que tira os nossos minguados

recursos do ICMS, quase inexistentes. Se isso acontecer, Deputado Carlin Moura,

será preciso fechar as Prefeituras da nossa região, porque ficará impossível

administrar qualquer Município do Norte de Minas e do Vale do Jequitinhonha. Muito

obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão,

solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º,

transferi-la ao Deputado Carlin Moura. A Presidência defere o requerimento e fixa ao

orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Sr. Presidente, Deputado José Henrique, volto à

tribuna - mesmo com a dificuldade de iluminação neste Plenário - para tocar em um

assunto que considero importante, especialmente no dia de hoje. Daqui a poucas

horas, o Conselho de Política Monetária do Banco Central do Brasil deverá anunciar o

percentual da Selic, taxa oficial de juros. Isso deve acontecer agora, no final da tarde.

Há uma expectativa da manutenção desse percentual em 8,75% ao ano, ou seja,

seria a quarta vez consecutiva em que a taxa permaneceria nesse percentual. Ainda

assim, é uma taxa alta, considerado o mercado internacional, mas tem sido uma das

maiores quedas da taxa oficial de juros no Brasil. Torcemos até para que o Banco

Central tenha uma perspectiva de reduzir essa taxa para as futuras reuniões, mas o

mercado já tem sinalizado com a perspectiva de aumento, podendo chegar ao final do

ano com o percentual de 10% ou 10,25% ao ano.

Por que estou dizendo isso, Sr. Presidente? Porque, apesar do grande esforço do

governo federal para reduzir a taxa oficial de juros, a Selic, em 8,75%, o mercado

privado não vem acompanhando essa redução oficial. De forma muito especial, Sr.

Presidente, refiro-me ao que temos falado constantemente nesta Casa: o mercado da

indústria dos cartões de crédito. A Associação Nacional dos Executivos de Finanças,

Administração e Contabilidade, por meio de estudo realizado em agosto deste ano,
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constatou que o Brasil, nesse mês, atingiu a menor taxa de juros do mercado privado

nos últimos 14 anos. Essa taxa do mercado privado chegou a 7,08% ao mês. É muito

importante o telespectador ficar atento aos números, que às vezes nos confundem. A

taxa oficial Selic é de 8,75% ao ano, enquanto a do mercado é de 7,08% ao mês. Sr.

Presidente, apesar de o mercado de capitais ter reduzido sua taxa, o mercado de

cartões de crédito não a reduziu. A taxa do cartão de crédito continua em 10,68% ao

mês. Ao ano, serão 237,93% de juros. Senhores e senhoras, a taxa oficial, a Selic, é

de 8,75% ao ano, enquanto a do cartão de crédito é de 237% ao ano. Pasmem os

senhores e as senhoras, será 237% ao ano se o consumidor, se o usuário do cartão

de crédito pagar sua fatura rigorosamente em dia, como dizia o Sílvio Santos. Se ele

atrasar um dia, se não pagar sua fatura, se cair naquela armadilha tradicional dos

cartões de crédito de pagar a tarifa mínima, essa taxa de juros poderá chegar a 600%

de juros ao ano. Os cartões de crédito no Brasil podem vir a cobrar 600% de juros ao

ano, enquanto a taxa oficial é de 8,75% ao ano.

A indústria do cartão de crédito é a maior usurária, é a maior agiota em atividade no

Brasil. Essa indústria, Sr. Presidente, é detentora de crédito, de dívida com nossos

consumidores de R$26.000.000.000,00. O brasileiro deve para a MasterCard ou para

a Visa, empresas que detêm mais de 96% do mercado, R$26.000.000.000,00, com

juros de 600% ao ano se não pagar a fatura. Se pagá-la, os juros serão de 237% ao

ano. Essa dívida, para os senhores terem ideia, é 580% maior que a dívida daqueles

que têm financiamento da casa própria. Vejam que loucura: o cartão de crédito está

tornando o consumidor brasileiro refém. A dívida do nosso trabalhador e da nossa

trabalhadora com a Visa e com a MasterCard é 580% superior à dívida para a compra

da casa própria no Sistema Financeiro da Habitação. A dívida com cartão de crédito é

54% maior que a dívida com cheque especial.

Não é à toa que esse setor, em 2008, lucrou R$9.000.000.000,00, valor 27%

superior ao que lucrou em 2007. Em 2008, os cartões de crédito no Brasil tiveram

lucro quase 30% maior do que obtiveram em 2007.

Para nossa surpresa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, os juros do cartão

de crédito ainda são maiores que os juros cobrados no Brasil. Enquanto no resto do

País os juros são de 10,68%, na nossa região metropolitana são de 12,6% ao mês,
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em agosto último. Sr. Presidente, taxa maior do que em julho; ao invés de diminuir,

está crescendo.

Sr. Presidente, enquanto torcemos para que o Copom abaixe a taxa oficial de juros,

participamos de grande movimento nacional pela regulamentação da indústria do

cartão de crédito no Brasil. O Banco Central fez estudo que apontou caminhos

importantes, como o fim da concentração, pois apenas duas empresas, duas

bandeiras detêm o monopólio de 96% do mercado. Isso não pode. É preciso abrir

para outras empresas, ter competição no mercado e terminais compartilhados. No

Brasil, só se pode passar cartão de crédito com a maquininha da Visa ou da

MasterCard. Isso não existe em lugar algum do mundo. O consumidor paga, mas o

comerciante só recebe 31 dias depois, o que não existe em lugar algum do mundo. A

Argentina não é melhor que nós no futebol e também não pode ser melhor na

economia, mas lá são 7 dias; nos Estados Unidos, são 2 dias; no Brasil, são 31 dias.

O comerciante paga aluguel pela maquininha que vai a até R$150,00 por mês. Há

custo operacional que varia em até 5% da fatura.

Não é à toa que a CDL-BH, com seu Presidente Roberto Alfeu, e a Federação do

Comércio - Fecomércio -, com seu Presidente Renato Rossi, estão nessa batalha

também. Estamos juntos para exigir a regulamentação da indústria dos cartões de

crédito no Brasil, para que também acompanhe o viés do mercado brasileiro, que é a

tendência da redução dos juros. Não podemos mais aceitar juros de 600% ao ano.

Fica aqui, portanto, nosso registro. Finalizando esse pronunciamento, Sr. Presidente,

aproveito para falar da visita do Presidente Lula a Minas Gerais, anunciando obras e

investimentos importantes para as cidades históricas, para a usina hidrelétrica de

Governador Valadares, para as nossas rodovias. O Presidente Lula, quando vem a

Minas, ao contrário do que os chorões da Oposição pensam, traz investimentos e

anuncia obras, porque é Presidente que trabalha, faz e acontece. Sr. Presidente,

temos a alegria de receber, mais uma vez, a grande Ministra do governo Lula, a tão

competente Ministra Dilma Rousseff, que novamente, como boa mineira que é, vem

visitar as terras Alterosas. A Ministra tem-se mostrado atenta aos problemas de Minas

Gerais e vem também revelando-se grande estadista. Recentemente, o Presidente

Lula comprou polêmica acertada com o Presidente da Vale, Sr. Roger Agnelli, e, em
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público, deu puxão de orelha na Vale pela irresponsabilidade para com o Brasil.

A imprensa que deve também receber polpudas verbas publicitárias da Vale foi

para cima do Lula e da Dilma. A “Folha de S.Paulo”, que é mais porta-voz dos

grandes que dos interesses nacionais, chegou a perguntar a Dilma se, quando o

Presidente Lula pressiona um dirigente de empresa privada, como o Roger Agnelli, da

Vale, não seria uma ingerência indevida. Veja a resposta da mineira Dilma Rousseff,

grande estadista (- Lê:)

“Você acha certo exportar minério de ferro e importar produtos siderúrgicos? A Vale

é uma empresa privada delicada, porque ela está explorando recursos naturais do

Brasil. Você não pode sair por aí explorando os recursos naturais e não devolver

nada. O Presidente ficou chocado com empresas que demitiram bastante na crise

sem ter consideração pelos empregos do País”.

Olha que coisa interessante, Deputado José Henrique. A Ministra Dilma preocupada

com a questão fundamental para a soberania do Brasil, que são as riquezas minerais.

Está certo cobrar da Vale. Aliás, acompanhei o auge da crise internacional, em

novembro e dezembro de 2008 e janeiro de 2009, e estive em Itabira, em Congonhas,

em Itabirito e em várias outras cidades em que a Vale demitiu. Ela, que tinha batido

todos os recordes de lucro no ano de 2008, no primeiro sinal de crise foi a primeira a

demitir e a jogar contra o Brasil, ou seja, jogar o Brasil no poço. Demitiu

trabalhadores, sem dó nem piedade. A Vale anunciou investimento de quase

R$15.000.000.000,00 e mandou cortar, reduzir. Foi preciso o Presidente Lula puxar a

orelha da Vale. Que bom, Presidente Lula; que bom, Ministra Dilma Rousseff.

Sinto falta de uma voz importante e fundamental nesse cenário nacional, a voz do

comandante maior dos mineiros, que são os que respondem por 70% da produção de

minério de ferro deste país, ou seja, sinto falta da voz do Governador de Minas. Será

que Minas não tem mais Governador ou isso deixou de ser importante para Minas?

Qual é o posicionamento do Governador de Minas ou do Governador em exercício?

Qual é a visão de Minas Gerais? A Vale levou a sua empresa para o Espírito Santo, e

Minas ficou calada. E a regulamentação do minério e o seminário que fizemos nesta

Casa, “Minas de Minas”, e sobre a questão minerária? Eu não vi o Governador de

Minas falar nada a esse respeito, mas ouvi atentamente o Governador do Piauí,
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Wellington Dias - que é tão combativo quanto o Deputado Weliton Prado -, que quer

regulamentar o setor mineral e aumentar os “royalties” e a CFEM, para que os

Municípios recebam mais, dizer que quer criar uma estatal para concorrer com a Vale

no mercado. Não é que a Vale voltará a ser estatal, mas criar uma estatal do minério

para quebrar o monopólio da Vale, porque, depois que ela foi privatizada, ela

oligopolizou o mercado do minério e as redes ferroviárias deste país. Só ela

transporta e só ela detém as minas. A Vale comprou todas as outras indústrias

minerárias de Minas Gerais. É um grande oligopólio, e não um monopólio, que

desrespeita, aliás, a Constituição da República, porque ela detém mais de 90% do

mercado concentrado; e eu não vi o governo de Minas falar nada sobre isso.

O Governador do Piauí está certo. Deve-se criar, sim, uma nova estatal porque, no

mercado capitalista - estou falando de capitalismo e não de socialismo; não estou

falando nem da Venezuela nem da China, mas do Brasil -, é importante haver

empresas concorrendo. Então, se existisse uma empresa à altura para concorrer com

a Vale, iríamos, primeiro, forçar a industrialização do produto e fazer com que ela se

preocupasse com o desenvolvimento regional. Nesse caso, forçaríamos, aliás, a

manutenção dos empregos no Brasil. De nada adianta botar dinheiro no bolso se o

trabalhador está no olho da rua.

Concluindo, Sr. Presidente, desejo as boas-vindas à Dilma Rousseff, grande

mineira e estadista, que tem o sentimento de defesa da Nação e de Minas Gerais.

Minas recebe-a de braços abertos, Ministra Dilma. Daqui a pouco, estarei na

Prefeitura de Belo Horizonte para dar um abraço na Ministra Dilma e no Presidente

Lula. Amanhã, se Deus quiser, estarei em Governador Valadares, com a Prefeita

Elisa Costa, para também receber, de braços abertos, o Presidente Lula e a Ministra

Dilma Rousseff, a melhor Ministra do governo Lula.

* - Sem revisão do orador.

Encerramento

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

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

Deputados para a extraordinária de logo mais, às 20 horas, e para a especial de

amanhã, dia 22, às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para
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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 45ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 19/10/2009

Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho

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

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

Sávio Souza Cruz - Entrega de placa - Palavras do Sr. Murilo Melo Filho -

Apresentação artística - Palavras do Sr. Murilo Badaró - Palavras do Sr. Presidente -

Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - Adelmo Carneiro Leão - Gil Pereira - Rêmolo

Aloise - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 20h15min, declaro aberta a

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

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

duas reuniões anteriores.

Atas

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

duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a Academia Mineira de Letras

pelo seu centenário.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Murilo Badaró,

Presidente da Academia Mineira de Letras; Prof. Aluísio Pimenta, Assessor Especial

do Governador do Estado, Aécio Neves; e Martim Francisco Borges de Andrada,

Diretor do Museu de Arte da Pampulha, representando o Prefeito Municipal de Belo
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Horizonte, Márcio Lacerda; o Revmo. Sr. Pe. José Geraldo Sobreira, Pároco da

Paróquia Nossa Senhora das Dores, representando o Arcebispo Metropolitano de

Belo Horizonte, Dom Walmor Oliveira de Azevedo; e os Exmos. Srs. Murilo Melo

Filho, Diretor e membro da Academia Brasileira de Letras; Roberto Luciano

Fagundes, Vice-Presidente da Associação Comercial de Minas - ACMinas -; e

Deputado Sávio Souza Cruz, autor do requerimento que deu origem a esta

homenagem.

Registro de Presença

O locutor - Gostaríamos de registrar a presença das Exmas. Sras. Coraci da Silva

Neiva Batista, Presidente da Academia de Letras de Paracatu, no Noroeste de Minas;

e Maria Aparecida Silva Simões, Presidente da Academia de Letras de Viçosa; e dos

Exmos. Srs. José Altivo Brandão Teixeira, Desembargador do Tribunal de Justiça,

representando a Academia Ubaense de Letras; Ricardo Malheiros Fiuza, membro da

Academia Mineira de Letras; Aloísio Garcia, Secretário-Geral da Academia Mineira de

Letras; Silvério do Prado, Secretário da Federação dos Servidores Públicos; Ângelo

Osvaldo de Araújo Santos, Prefeito Municipal de Ouro Preto e membro da Academia

Mineira de Letras; Cel. Evandro Bartholomei Vidal, representando o Gen. José Mário

Facioli, Comandante da 4ª Região Militar; ex-Deputado Roberto Luiz Soares;

Fernando Miranda, Diretor dos Correios de Minas Gerais; Jadir Barroso, jornalista do

“Diário do Comércio”; ex-Deputado Sebastião Navarro Vieira, Presidente da Cohab; e

J. D. Vital, jornalista.

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.

Palavras do Deputado Sávio Souza Cruz

Exmo. Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembleia Legislativa do

Estado de Minas Gerais; Senador Murilo Badaró, Presidente da Academia Mineira de

Letras; Prof. Aluísio Pimenta, Assessor Especial do Governador do Estado; Revmo.

Sr. Pe. José Geraldo Sobreira, Pároco da Paróquia Nossa Senhora das Dores, aqui

representando Dom Walmor Oliveira de Azevedo, Arcebispo Metropolitano de Belo
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Horizonte; Sr. Martin Francisco Borges de Andrada, Diretor do Museu de Arte da

Pampulha, aqui representando o Prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda; Exmo.

Sr. Murilo Melo Filho, Diretor e membro da Academia Mineira de Letras; Sr. Roberto

Luciano Fagundes, Vice-Presidente da Associação Comercial de Minas.

Minas, terra que já deu ao Brasil o primeiro conjunto harmonioso de escritores,

como os árcades de Vila Rica, e que, desde então, tem pontuado o universo da

literatura com estrelas da grandeza de Guimarães Rosa, Lúcio Cardoso, Ciro dos

Anjos, Henriqueta Lisboa, Murilo Mendes, Autran Dourado e tantos outros, encontra-

se reunida nesta noite, nesta Casa que a representa, para celebrar o centenário da

Academia Mineira de Letras, uma instituição que lhe é certamente muito cara, pois

próxima de sua vocação para as artes e a cultura, os valores morais e espirituais, as

humanidades e todo labor intelectual.

Sendo o número de anos - um século - o que em princípio motiva esta reunião,

tomo exatamente o fenômeno constituído pelo escorrer do tempo como ângulo,

através do qual presto a minha homenagem e a homenagem dos mineiros a essa

instituição. E, como nos encontramos entre amigos e estudiosos da literatura e da

cultura mineiras, entre escritores mineiros, peço licença para, nesta homenagem,

buscar referência e apoio naquele que a história literária usualmente considera nosso

poeta maior, Carlos Drummond de Andrade, que comparece, ao longo de

praticamente toda a sua vasta obra, com argutas, sentidas e não raro irônicas

observações sobre o tempo objetivo e sobre os efeitos com que sua passagem afeta

tanto a vida humana como as coisas construídas pelo homem.

Com a simplicidade de quem trata grandezas com íntima familiaridade, Drummond

considera que é comum entre nós a comemoração da passagem das dezenas altas,

correspondentes a 70, 80 anos, na vida de uma pessoa natural. Vários de seus

escritos são dedicados a amigos octogenários e, se nenhum escrito comemorou os

100 anos de alguém, é certo que isso se deve ao fato de os longevos adentradores

da ordem das centenas serem improváveis na época em que viveu o autor, embora

essa época seja ainda tão recente.

Pelo que escreveu, Drummond demonstra entender que as dezenas altas são

motivo de grande alegria, mas trazem consigo, de forma latente, possivelmente um
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espinho de indefinível tristeza. Ao comemorar os 70 anos de José Carlos Lisboa, por

exemplo, o poeta, à época também já septuagenário, escreveu: “Fazer 70 anos é

fazer / catálogo de esquecimentos e ruínas / Viajar entre o já-foi e o não será. / É,

sobretudo, fazer 70 anos / alegria pojada de tristeza.”. Que alegria pojada de tristeza

será essa, perguntamos, senão o sorriso de vitória do sobrevivente somado à

avaliação das perdas e dos ganhos inevitáveis no intervalo? É também, certamente, o

sentimento de que, breve a vida humana, os 70, 80 anos fazem lembrar que se

aproxima no horizonte uma cortina e que esta há de fechar-se sobre mais um

personagem e mais uma história, destinados então aos arquivos da saudade.

O mesmo não ocorre, porém, quando os anos comemorados são os de uma

instituição. Dos escritos de Drummond escorre clara a ideia de que uma instituição

não tem prazo de vida delimitado no tempo. Ela está destinada a vencer os anos e,

se o consegue, antes se consolida que se enfraquece. Por isso, são gloriosas para as

instituições as dezenas altas, mais ainda as centenas, o que nos permite hoje, nesta

noite, as melhores expressões de alegria diante da Academia Mineira de Letras. De

fato, a Academia venceu a ordem das dezenas de anos e acaba de aportar na galeria

das instituições centenárias. No âmbito de suas congêneres, segue de perto a

Academia Brasileira de Letras, inaugurada em 1897 e pioneira no Brasil no âmbito

dos Estados federados, precedida de perto pela Academia Paulista de Letras.

Apresenta-se exuberante em seus 100 anos. Instalada em magnífico casarão na

simbólica Rua da Bahia, conta com amplos acervos em suas várias bibliotecas,

possui grandes programas em desenvolvimento, pôs uma universidade livre em

funcionamento, publica trimestralmente uma substanciosa revista, articula

presentemente a proposta de constituir-se em Minas uma federação de academias

literárias, tudo a indicar a força, a vitalidade, a firmeza, a presença com que se impõe

no cenário da literatura e da cultura mineiras.

Diante de seu porte, somos compelidos a indagar como é que ela se constituiu

desde a sua fundação. E é então que descobrimos, ainda com o poeta Drummond,

que as instituições só são o que são porque contaram com pessoas que assim as

fizeram. Na verdade, ensina ele, a vida das instituições não é senão a dos homens de

sua história, a sua alma, as suas aspirações, os seus ideais. Esse amalgamento entre
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a vida individual de seus membros e a de uma instituição é claramente visível em

nossa centenária academia. No projeto de sua fundação, na efervescente Manchester

mineira do início do século XX, contou com 12 idealizadores do porte de Machado

Sobrinho, Belmiro Braga, Dilermando Cruz e Amanajós Araújo, representantes da

mais bem-formada intelectualidade mineira naquele momento. Na data de sua

oficialização, 25/12/1909, elegeu outros 18 nomes de escritores, poetas e jornalistas

espalhados por todo o Estado, entre eles o do poeta simbolista Alphonsus de

Guimaraens, alçado mais tarde ao posto de patrono.

A partir de 13/5/1910, data em que foi instalada, a Academia passou a ter mais 10

outros nomes, e, a exemplo da Academia Brasileira de Letras e também da Academia

Francesa, totalizou 40 cadeiras, com todos os patronos e fundadores extraídos da

cepa de que sempre se mostrou pródiga a terra de Minas. Os 40 fundadores,

desprovidos do provincianismo que lhes poderia ter sido atribuído em razão de sua

origem interiorana, não se intimidaram em fazer constar no nome de sua academia o

adjetivo “mineira” em vez de “juiz-forana”. Pode ser que considerassem que, sendo

Belo Horizonte ainda uma cidade nascente, a Manchester, esplendorosa em sua

maturidade e nutrida dos ventos benfazejos vindos do Rio de Janeiro, devia tomar tal

iniciativa em lugar da Capital. Mas o fato é que, certamente sem o planejar, os

fundadores expressaram em seu agir a vocação de Minas para a pluralidade e para a

síntese, fundindo à iniciativa regional o sentido essencial da mineiridade. O gesto dos

pioneiros indicava esse entendimento, indicando também o escopo que

ambicionavam para a nova casa e o esforço que estariam dispostos a fazer para

erguê-la e consolidá-la.

No decorrer do tempo, quando chegou a cortina para se fechar para a história

individual de cada um dos 40 fundadores, outros escritores e intelectuais vieram a

sucedê-los e o fizeram sempre com o mesmo devotado ideal, de tal forma que a

Academia, embora tendo enfrentado atropelos, seguiu do berço para uma história de

crescimento.

Em 1915, seis anos apenas após sua fundação, viu sua sede transferir-se de Juiz

de Fora para Belo Horizonte, a Capital, de onde lhe eram facultados de melhor forma

os caminhos de Minas em todas as direções. Em 1943, sob o comando do Presidente
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Mário Casasanta, instalou sua sede própria. Em 1987, por perserverante e

determinada atuação do presidente Vivaldi Moreira, a sede foi transferida para o

palacete Borges da Costa, cedido em regime de comodato, até que esta Assembleia,

sensível à sintonia entre a austera beleza do casarão e os clássicos ideais da

instituição, autorizou a doação do imóvel, fazendo-o por meio da Lei n° 10.433, de

16/10/1991. Seguiu-se a construção do prédio anexo e de seu auditório. Vem

finalmente, neste ano do centenário, o dinâmico Presidente Murilo Badaró projetar a

Academia Mineira de Letras para além de seus limites, idealizando e viabilizando a

constituição de uma federação de academias, à qual será dada a função de manter

vivos da melhor forma os ideais acadêmicos de toda Minas Gerais.

Se perscrutarmos o fundo da biografia de cada um dos Presidentes, dos demais

Diretores e de todos os membros da Academia Mineira de Letras, desde os

fundadores até a atualidade, encontramos em comum um denominador e esse é

constituído pelo amor à língua pátria, pela preocupação em cultuar, compreender e

defender essa língua como parte de nossa identidade, pelo reconhecimento e

preservação dos valores que Minas partilha com toda a civilização ocidental e,

especialmente, pelo estímulo ao trabalho intelectual em toda as suas faces, todas

elas de floração abundante na história e no espaço da terra mineira. Por seu amor ao

texto escrito, por seu reconhecimento de que todo personagem tem uma história a

contar, de que toda geração tem um ensinamento a deixar às que se seguirão, por

seu sentimento de que todas as histórias são vertidas numa língua que cabe

preservar, cada membro da Academia é em sua individualidade a expressão

particular do lema da Casa: “Scribendi nullus finis”, “O escrever nunca termina”.

Demonstram entender os acadêmicos que a história humana se completa

ininterruptamente e que os momentos, tão efêmeros, só podem ser eternizados se

convertidos em beleza, arte, inteligência, entendimento e cultura.

Os meus parabéns à atual diretoria, aos atuais acadêmicos e aos atuais

funcionários da Academia Mineira de Letras, que têm sabido tão perfeitamente dar

sequência ao legado e à tradição que receberam. A minha homenagem aos membros

que já a compuseram no curso do tempo até os nossos dias. A minha reverência aos

40 nobres fundadores em Juiz de Fora. O meu respeito a todos os amigos e a todos
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os colaboradores de nossa Academia em Minas e no Brasil.

Finalizando, os meus votos de que novo século seja vencido com a mesma

magnanimidade do primeiro que se encerrou. Que nossa Academia ultrapasse os

anos, garanta permanentemente que o escrever nunca termina e continue sinalizando

que a alma da eternidade tem sua morada na palavra que encanta, acolhe, eleva e

enobrece. Muito obrigado.

Entrega de Placa

O locutor - Neste instante, o Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado

Alberto Pinto Coelho, e o Deputado Sávio Souza Cruz, farão a entrega ao Sr. Murilo

Badaró, Presidente da Academia Mineira de Letras, de placa alusiva a esta

homenagem. A placa contém os seguintes dizeres: “Afirmando a vocação de Minas

para a pluralidade e a síntese, desde o seu nascedouro, em Juiz de Fora, a Academia

Mineira de Letras fez sua a missão de cultuar as letras, defender a língua pátria,

distinguir o labor intelectual, respeitar o pensamento e exaltar os valores morais e

espirituais do povo mineiro. Por cuidar da palavra que encanta, eleva e enobrece,

inspirou permanentemente o convívio com o universal e o eterno, alcançando

contribuir para a convergência entre a solidão das montanhas e os ventos do mundo.

No transcurso do centenário de sua fundação, a homenagem da Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais”.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. Murilo Melo Filho

Sr. Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembleia Legislativa de Minas;

Sr. Acadêmico Murilo Badaró, Presidente da Academia Mineira de Letras; Sr.

Deputado Sávio Souza Cruz, autor do requerimento que deu origem a esta reunião

especial; Sr. Aluísio Pimenta, representante do Governador Aécio Neves; Sr. Pe.

José Geraldo Sobreira, representante do Arcebispo Metropolitano D. Walmor Oliveira

de Azevedo; senhores membros desta Mesa; Srs. Diretores desta Academia;

senhoras e senhores acadêmicos, minhas senhoras e meus senhores, minhas

amigas e meus amigos.

Há pouco mais de dois meses, S. Exa., Sr. Presidente Murilo Badaró, esteve no

nosso Plenário, lá no Rio de Janeiro, para receber a homenagem da nossa Academia
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Brasileira de Letras pelo seu primeiro centenário de fundação. Hoje aqui vim e cá

estou, nesta reunião especial, também em homenagem aos 100 anos de fundação

desta Academia, que não poderia realizar-se noutro lugar senão aqui, nesta

Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a Casa de representantes do povo deste

Estado.

Nem poderia realizar-se sem a presença de personalidades como estas, tão

importantes na vida mineira. Não poderia lhes faltar a solidariedade da Academia

Brasileira de Letras, que me cabe representar neste momento, para falar em nome

dela e do seu Presidente, o jornalista e acadêmico Cícero Sandroni.

Minhas senhoras, meus senhores, peço-lhes licença para fazer um pequeno e

rápido retorno ao passado. Estávamos na cidade de Juiz de Fora, comemorando o

Natal, no dia 25/12/1909, há 100 anos portanto, quando um grupo de jornalistas,

escritores, poetas e advogados reuniram-se para fundar esta Academia de Letras.

Nesse tempo, Juiz de Fora já despontava como uma cidade industrialmente próspera,

com as primeiras fábricas têxteis, as primeiras inovações tecnológicas e a primeira

usina hidrelétrica em funcionamento no País. Esse projeto de progresso industrial era

executado simultaneamente à divulgação, por jornais diários, de uma apaixonada

febre literária e cultural, jornais que em nada ficavam devendo aos periódicos do Rio

e de São Paulo. Faltava-lhes um centro cultural que reunisse todo esse entusiasmo.

E ele surgiu pelas mãos de um escritor mineiro, que só poderia mesmo chamar-se

Machado Sobrinho, para honrar o nome de um xará seu, de nome Joaquim Maria

Machado de Assis, que foi o fundador e já era o Presidente da nossa outra Academia,

a Brasileira de Letras. Machado Sobrinho juntou-se a mais 11 escritores e poetas de

Minas, que elegeram outros 18 companheiros, escolhidos entre representantes do

que havia de melhor na inteligência mineira. A princípio, eram 30 membros. Logo a

seguir, esse número foi aumentado para 40, a fim de ficar dentro do modelo do

Cardeal Richelieu, na Academia Francesa, e de Machado de Assis, na Academia

Brasileira de Letras. Elegeram, para seu primeiro Presidente, o acadêmico Eduardo

de Menezes, sucedido por outros grandes Presidentes, como Álvaro da Silveira,

Aníbal, Mário Matos, Heli Menegali, Mário Casassanta, Martins de Oliveira e Vivaldi

Moreira, até a Presidência de Murilo Badaró.
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Em 1915, seis anos após a fundação, os membros da Academia, passando por

cima das rivalidades, decidiram transferir sua sede para Belo Horizonte, a Capital do

Estado.

Deputado Sávio Souza Cruz, quando nasceu e nos seus primeiros anos, a

Academia Mineira e nossa Academia Brasileira, que tinham quase a mesma idade,

eram tão pobres que o poeta e acadêmico Olavo Bilac, com o seu famoso sarcasmo,

costumava dizer sobre sua pobreza: “Somos imortais porque não temos onde cair

mortos”.

Certo dia, despejada de outras sedes, a Academia Brasileira de Letras passou a se

reunir no escritório do advogado e acadêmico Rodrigo Otávio, na Rua da Quitanda,

47, nos altos da Farmácia Araújo Pena, onde Bilac também se queixava dizendo:

“Aqui, agasalhados nesta farmácia, para nos socorrerem nos achaques da nossa

velhice, estamos mais próximos dos nossos remédios”.

À semelhança do que acontecia com a nossa Academia Brasileira de Letras, a

Academia Mineira de Letras também não tinha nem sequer uma sede própria onde se

reunir e andou perambulando por vários endereços.

Aconteceu, uma vez séria discussão sobre o pagamento de jetom de 200 cruzeiros

aos acadêmicos presentes nas reuniões. Segundo relata o escritor mineiro Fernando

Sabino, durante os debates sobre o aumento do jetom de Cr$200,00 para Cr$500,00,

um acadêmico tomou a palavra e disse: “Precisamos dar um jeito nisso. Duzentos

cruzeiros é uma vergonha. Ou Cr$500,00 ou nada”. Mas, aí, foi aparteado por um

confrade bem mais prático e objetivo que reagiu: “ ‘Pera1’ lá, mais vale um pássaro

na mão que dois voando. Ou Cr$500,00 ou Cr$200,00, mesmo”. O nomadismo dessa

Academia terminou quando? Em 1943, 28 anos depois de sua transferência para

Belo Horizonte. O apoio do então Prefeito Otacílio Negrão de Lima bastou para que

ela tivesse afinal uma sede própria, no 6º andar de prédio da Rua dos Carijós, onde

ficaria até 1987, quando o Presidente Vivaldi Moreira, de saudosa memória,

conseguiu o comodato do palacete Borges da Costa, onde ela está instalada.

Sr. Presidente Murilo Badaró, V. Exa. preside uma academia em cujas cadeiras se

sentaram vários intelectuais que muito honraram a cultura e a inteligência brasileiras,

entre os quais Cyro dos Anjos, Alphonsus de Guimaraens, pai e filho, Alberto
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Deodato, Tancredo Neves, Oscar Corrêa, Abgar Renault, Hilton Rocha, Victor Nunes

Leal, Paulo Pinheiro Chagas, Aureliano Chaves, Cardeal Vasconcelos Mota, Milton

Campos, Pedro Aleixo, Gustavo Capanema, Juscelino Kubitschek, Afonso Arinos,

Affonso Penna Júnior, Edgard Mata Machado e Olavo Drummond.

A Academia Mineira é uma construção sólida e atuante, ao mesmo tempo

tradicional e moderna. E resistente às intempéries que, vez por outra, açoitam os

alicerces da nossa nacionalidade, como aconteceu há alguns anos, com as graves e

sucessivas crises políticas que atravessamos. Ela não se encastela numa torre de

marfim nem se enclausura num cenáculo hermético e inacessível, preferindo ser uma

partícipe atuante e presente em todo o universo de Minas Gerais.

Acima das divergências e dos passageiros anos de nossas existências fugazes,

vamos, pouco a pouco, sem maiores ambições, construindo o nosso próprio perfil. As

academias, como a nossa, raramente procuram candidatos. São eles que têm de

bater às suas portas, sempre abertas a todas as candidaturas justas e respeitáveis,

democraticamente apresentadas. Elas estão divididas somente e sempre entre os

que se vão e os que estão chegando, tendo diante de si apenas uma síndrome e um

tabu: o de que, dentro delas, não se deve falar em vagas, pelo menos enquanto elas

não existirem. Porque os candidatos geralmente vislumbram, nos acadêmicos,

apenas dois vês: o “v” da vaga e o “v” do voto.

Certa vez, o acadêmico e historiador Pedro Calmon foi procurado por um candidato

que lhe pediu o voto e assim respondeu: “Eu não posso dar-lhe o voto por três

motivos. Primeiro, porque o voto é secreto. Segundo, porque não há vaga. E, terceiro,

porque bem pode acontecer que essa vaga seja justamente a minha, e aí eu não

estarei mais vivo para cumprir a promessa de votar no senhor”. Outro acadêmico,

igualmente irônico, costumava aconselhar os seus colegas a, quando atravessassem

uma rua, terem muito cuidado com o tráfego e a disparada dos automóveis, porque,

afinal de contas, eles eram imortais, sim, mas não tanto: não eram “imorríveis”.

Sr. Presidente Alberto Pinto Coelho, nós, os acadêmicos, representamos todos os

segmentos profissionais e intelectuais das sociedades de Minas e do Brasil: as artes,

a advocacia, a igreja, a literatura, a diplomacia, o magistério, a magistratura, a

medicina, a política, o jornalismo, o teatro, a poesia e o romance. Temos os nossos



____________________________________________________________________________
1282

nomes indelevelmente marcados como ocupantes dessas 40 cadeiras. É como se

estivéssemos imunes ao esquecimento. Cultivamos a esperança de que nem tudo

desaparecerá conosco e de que teremos uma sobrevivência na lembrança da

posteridade, embora não mais estejamos vivos para presenciá-la.

Apesar de imortais, somos efêmeros e transitórios. Só as academias são

duradouras e permanentes. Como legítimas sucessoras das arcádias do séc. XVII, as

atuais academias não são maniqueístas e almejam objetivos que só serão atingidos

daqui a quatro ou cinco gerações, quando muitos anos já terão passado depois de

nós. Para os imortais, o tempo se transfigura em continuidade, pois a imortalidade é a

vida contínua, que não se choca com a imortalidade dos céus, porque é humana e

terrena. Todos os povos nela acreditam: desde os gregos de Aristóteles, de Sócrates

e de Platão até os romanos de Júlio César, Marco Antônio e Otávio Augusto,

passando pelos cristãos do Cristo, pelos judeus de Moisés, pelos muçulmanos de

Maomé, pelos budistas do Buda, pelos hindus dos Vedas e pelos brâmanes do

Ramayana.

O católico francês Charles Péguy chamava a atenção para o instante em que, certo

dia, o homem maduro verifica, surpreso e melancólico, que a juventude ficou para

trás. E o gênio alemão nascido em Frankfurt am Main e chamado Johann Wolfgang

Goethe, que hoje é mais atual do que nunca, tenta, no seu Fausto, vender a alma ao

demônio Mefistófeles, numa troca pela imortalidade, em cujo sonho encontramos a

mais feliz das ilusões do outono e a mais alegre das antevisões do inverno. Dizia

Goethe: “Aí vindes, outras vez, inquietas sombras...”.

Senhoras e senhores acadêmicos, ao longo dos séculos, a cultura e a política têm

andado sempre de mãos juntas. O panteão grego representa a política de Atenas; as

pirâmides do Egito refletem a política dos faraós; a renovação artística, literária e

científica da Renascença, que produziu os gênios italianos de Dante Alighieri,

Leonardo da Vinci, Miguel Ângelo, Fra Angelico, Ariosto, Maquiavel, Botticelli, Rafael,

Tintoretto e Ticiano; o holandês Erasmo de Roterdam; o alemão Gutenberg; os

espanhóis Cervantes e El Greco e os portugueses Gil Vicente e Camões, toda essa

Renascença genial e brilhante foi também o saldo da orientação dos seus protetores,

os Papas Júlio II e Leão X.
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O talento francês, que gerou o brilho de Montesquieu, Voltaire, Montaigne,

Descartes, Molière, Rabelais, Racine, Rousseau, Diderot, Chateaubriand, Stendhal,

Balzac, Dumas, Flaubert, Victor Hugo, Rimbaud, Baudelaire e Maupassant, é o

retrato dos Reis Luíses de França.

Na Academia Mineira, como acontece exatamente há 100 anos, os seus membros

efetivos serão sempre e apenas 40 titulares. Considerando que a população de Minas

tem em torno de 20 milhões de habitantes, existe a média de um acadêmico para

cada grupo de 500 mil mineiros, numa proporção que aumenta muito os seus

compromissos e deveres diante da sociedade e do Estado de Minas Gerais.

Concluo dizendo que essa Academia, minhas senhoras e meus senhores, também

tem sido um desmentido vivo aos vaticínios pessimistas que preveem vida curta aos

organismos literários, porque sobrevive exatamente há um século, que hoje aqui

comemoramos, sempre fortalecida na veneração de Minas e no apreço aos mineiros.

Transformada numa instituição de respeito, ela foi, é e será sempre uma

inexpugnável cidadela intelectual, indene e a salvo das convulsões e dos temporais

políticos, como um santuário de valores eternos e imortais. Aqui não se aperfeiçoam

os escritores, os poetas e os jornalistas, que chegam feitos, para encontrar a

tranquilidade e a contemplação da obra realizada, como reconhecimento dos

galardões e da glória.

Sr. Acadêmico Murilo Badaró, bem haja a administração de V. Exa., eficiente e

inesquecível. Bem haja a sua equipe de Diretores capazes e solidários. Bem haja o

quadro dos seus membros efetivos, corretos e dignos.

Lá, na Academia Brasileira, temos a felicidade de proclamar que uma das nossas

maiores e mais brilhantes bancadas é e sempre foi a dos mineiros, entre os quais os

acadêmicos Silva Melo, Augusto de Lima, Celso Cunha, Abgar Renault, Afonso Pena

Júnior, os três Afonsos Arinos - o tio, o pai e o filho -, Antônio Olinto, recentemente

falecido, Darcy Ribeiro, D. Lucas Moreira Neves, Hélio Lobo, Ivan Lins, João Luiz

Alves, Geraldo França de Lima, Guimarães Rosa, Mário Palmério, Oscar Correa, Otto

Lara Resende, Santos Dumont, Pedro Lessa, Sábato Magaldi, Ivo Pitangui e José

Murilo de Carvalho.

A presença de todos esses mineiros muito nos honra, muito nos dignifica, muito nos
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orgulha, e a ela seremos eternamente gratos. Muito obrigado.

Apresentação Artística

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Sr. Luiz Gonzaga Pessoa, que

declamará os seguintes poemas da literatura luso-brasileira: “Satélite” e “A estrela”,

de Manuel Bandeira; “A vida”, de João de Deus; “O acendedor de lampiões”, de Jorge

de Lima; “Círculo vicioso”, de Machado de Assis; e “O pássaro cativo”, de Olavo Bilac.

O Sr. Luiz Gonzaga Pessoa - Vamos então dar início a essa nossa pequena viagem

pelo Parnaso, que é a morada simbólica dos poemas. Após, para encerrar,

declamarei um poema de minha própria autoria, intitulado “Minas”, uma apologia a

Minas Gerais, nossa terra.

- Procede-se à apresentação artística.

Palavras do Sr. Murilo Badaró

Cumprimento o Deputado Alberto Pinto Coelho, ilustre Presidente da Assembleia

Legislativa de Minas Gerais; o Prof. Aluísio Pimenta, representando o Governador do

Estado; o Revmo. Sr. Pe. José Geraldo Sobreira, representando D. Walmor Oliveira

de Azevedo, Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte; o Sr. Martim Francisco

Borges de Andrada, representando o Prefeito de Belo Horizonte; o acadêmico Murilo

Melo Filho, representando a Academia Mineira de Letras e o Presidente Cícero

Sandroni; o Sr. Roberto Luciano Fagundes, Vice-Presidente da ACMinas; o Deputado

Sávio Souza Cruz, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Senhores acadêmicos, Sras. e Srs. Deputados, jornalistas, Prefeitos, senhoras e

senhores, na entrada do gabinete do Presidente desta Casa, Ricardo Fiúza, um dos

mais ilustres membros da Academia Mineira de Letras, disse, ao olhar a galeria de

retratos dos ex-Presidentes da Assembleia, que conhecia todos, afirmando já estar

numa época distante do começo disso. Faço essa referência, Deputado Alberto Pinto

Coelho, para destacar que, na atualidade, a sua Presidência deu uma dimensão à

Assembleia de forma a fazê-la participante da própria vida mineira em todas as suas

fisionomias. Além do mais, levou a Assembleia a discutir a temática de interesse de

Minas no interior. Os Deputados que de lá vieram voltam nesse debate frutífero que

V. Exa. implantou nesta Casa. Ao prestar-lhes esta homenagem, V. Exa. se equipara

àqueles primeiros, que vieram depois de 1946, como, por exemplo, Alberto Teixeira,
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pai do prezado Alberto Teixeira, presente nesta reunião; Ribeiro Pena; Américo

Martins da Costa; e o nosso José Augusto Ferreira Filho, de Caratinga, que por

longos anos serviu a esta Casa. V. Exa. é um Presidente que está à altura da

tradição, da respeitabilidade e da importância da Assembleia Legislativa de Minas

Gerais.

Mestre Aluísio Pimenta, que representa o nosso Governador, é uma dessas figuras

que aparece no cenário de algumas civilizações para mostrar o quanto vale a

dignidade, a compostura, a fé, o civismo e o patriotismo. Ele é um extraordinário

combatente da democracia. A nossa Academia tem a grande honra de tê-lo no seu

corpo acadêmico. A sua presença aqui, Prof. Aluísio, é para nós motivo de grande

alegria e de grande honra.

Machado de Assis dizia que o destino é o grande procurador dos negócios

humanos. E aqui hoje duas coisas interessantes sucederam. O pai do Deputado autor

do requerimento, Sávio Souza Cruz, foi meu companheiro na antiga Assembleia da

Rua Tamoios, local que frequentei por oito anos. Neste ano de 2009 completam-se 50

anos que prestei juramento - no dia 1º/2/59 - no prédio da Assembleia Legislativa, na

antiga Câmara dos Deputados, na Praça Afonso Arinos, que o incêndio destruiu.

Vejam como o destino é realmente caprichoso. Aqui o ex-Deputado, que agora

preside uma Academia, comparece perante o Plenário para receber do Presidente da

Casa uma placa em homenagem à instituição que dirige. E o fato de o Deputado

Sávio Souza Cruz ter sido o autor da homenagem ainda me causa uma grande

emoção porque ele segue a trajetória do pai, que foi um dos Deputados mais corretos

que conheci, sobretudo pela sua seriedade no exercício do mandato. Nenhum

assunto que era entregue aos seus cuidados deixava de merecer a devida atenção.

Ele foi Secretário de Estado, foi dirigente partidário e deixou um grande nome na

política mineira. E o filho segue as suas pegadas.

Preparei um texto para ler nesta noite, mas, depois dos discursos do Deputado

Sávio Souza Cruz e do Murilo Melo Filho, manifestei-me desta forma. Deixei para

falar do Sr. Murilo Melo Filho por último porque foi um jornalista que chegou à

Academia de Letras e tem elevado a profissão de jornalista a altitude cimeira, pela

seriedade, pela pureza do texto, pela independência com que ele agiu como
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jornalista. A sua presença na Academia Mineira de Letras é a consagração de que é

o jornalista que mantém o nível que ele sempre deu à profissão.

Do meu tempo de Assembleia, local em que estive por oito anos, de 1959 a 1966,

estou vendo aqui os Srs. J. D. Vital, jornalista político duro na vigilância que fazia aos

Deputados, e Jadir Barroso. Então, todas essas lembranças me vêm agora para fazer

com que eu ganhe tempo necessário para não ler o discurso na sua totalidade e usar

da prerrogativa regimental para dá-lo como lido para que o Presidente possa fazer

publicá-lo.

Mas algumas breves considerações não posso deixar de fazer, até porque

encontram-se aqui presentes as Sras. Leila Barbosa, neta de Belmiro Braga, e Marisa

Timponi. São duas acadêmicas de Juiz de Fora que agora terminaram um livro que

conta a história da Academia Mineira de Letras. Trata-se de uma extraordinária obra

que será lançada no dia 27 de novembro, na Academia Mineira de Letras. Na

Assembleia, no saguão, dizia-se o Salão Nobre da Assembleia, há uma exposição

com “banners” representando a figura e a história de cada um dos fundadores da

Academia; vale a pena ser vista, porque é muito interessante e mostra o esforço que

fizeram em Juiz de Fora para restabelecer a importância histórica da Academia.

Sr. Presidente, há coisas que são capazes de resistir a intempéries. Na história dos

povos, estejam eles localizados em quaisquer meridianos ou paralelos, somente

resistiram à voragem do tempo, insubmissos à velocidade hoje em escala nunca

dantes imaginada dos avanços tecnológicos e do conhecimento, as construções

nascidas do ideal e do espírito.

Cada nova geração imprime à sua época as marcas de sua criatividade, os

estigmas de seu sofrimento, as dores do constante parto pelo avanço do progresso,

as cicatrizes das batalhas enfrentadas. Tudo isso se perdeu e se perderá na poeira

dos séculos. Restarão apenas, das ruínas materiais das civilizações de ontem, aquilo

que foi produto do espírito humano, as instituições, os textos, as lições dos sábios e

apóstolos, enfim, somente o que foi capaz de resistir à crueldade das conflagrações,

dos confrontos, da barbárie, das guerras e revoluções. As realizações derivadas da

técnica, a própria técnica se encarrega de superar, lançando-as nos desvãos do

passado como coisas imprestáveis. São muitos os exemplos a comprovar essa
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afirmação. Seria ocioso reprisá-los neste momento. Não citarei todos, apenas alguns

para dar-lhes certificado de veracidade histórica. O que restou da história de

Napoleão, das grandes vitórias conquistadas, do ostracismo a que foi relegado?

Ficou imortalizado o seu Código Civil, produto dos mais altos espíritos humanos.

Como disse Murilo Melo Filho, Napoleão restabeleceu a Academia Francesa, criada

por Richelieu em 1635 e fechada na revolução. Veio Napoleão com o seu espírito.

Disse Victor Hugo que Napoleão foi um dos maiores produtos do gênio humano. John

Kennedy não deixou nada material do seu curto período de governo, mas as frases

proferidas em seu discurso de posse ficaram com a marca de imortalidade. Da

mesma forma, a história não dá conta de nenhuma realização do nosso Abraham

Lincoln, mas as palavras que pronunciou no Cemitério de Gettysburg se

transformaram no grande insumo para as democracias de todo o mundo, em todos os

quadrantes.

No Brasil, o que sobrou do nosso Juscelino Kubitschek? O seu amor à democracia,

é verdade, sempre proclamada, mas Brasília ganha o timbre da imortalidade, mas

não pelo seu conjunto arquitetônico nem pela concepção urbanística moderna de

Lúcio Costa. Ficou de Juscelino Kubitschek o espírito de Brasília, simbolismo da

capacidade de um povo de criar, progredir e avançar rumo a seu futuro. E o nosso

Getúlio Vargas? Governou em regime duro, de extinção de liberdades, de castração

de direitos. Quando voltou, em 1950, eleito Presidente da República, deixou algumas

obras importantes, mas que desapareçam diante do gesto dramático do suicídio,

precedido por aquelas palavras que ficaram famosas, mais famosas que tudo o que

construiu: “O povo de quem fui escravo não mais será escravo de ninguém. Deixo a

vida para entrar na história e entrego ao povo o meu sangue”. Essas criações do

espírito permanecem, assim como as Academias de Letras. A nossa Academia, daqui

a 66 dias, completará 100 anos. Essa sua permanência, essa sua continuidade

decorre simplesmente de ser obra do espírito, do gênio criativo de homens e

mulheres, durante um século, iniciado o trabalho em Juiz de Fora, história já contada

por Sávio Souza Cruz e por Murilo de Melo Filho; não a repetirei.

Mas quando Juiz de Fora começou a aparecer na vida brasileira como cidade

marcada pelo empreendedorismo, com homens e mulheres extraordinários pensando
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no futuro, tomando a frente de grandes empreendimentos na vida da metrópole da

Zona da Mata, ao criar a Academia Brasileira de Letras, o efeito-demonstração se fez

imediato porque não foi surpresa para eles, já que estavam preparados para isso.

Esses 12 apóstolos da cultura, chefiados e liderados por Machado Sobrinho, tiveram

imediatamente a ideia e a concepção genial de criar uma academia. E, com a sua

visão para o futuro, não a chamaram de Academia Juiz-Forana, eles a chamaram de

Academia Mineira. Porque era inevitável que, com a criação da Capital, ela tivesse

forçosamente de vir para cá.

Vejam que coisa curiosa. No dia 25/12/1909, foi fundada a Academia por Machado

Sobrinho, com mais 12 companheiros. Eles imediatamente convocaram mais 18. No

dia 13/5/1910, o Presidente Antônio Carlos, que mais tarde viria a ser Presidente de

Minas e comandaria a Revolução de 1930, preside a sessão solene de criação da

Academia Mineira de Letras.

Falo essas palavras rápidas muito além do texto que está aqui e muito fora do texto

para cumprir esse dever de agradecer à Assembleia esta extraordinária homenagem.

Murilo Melo Filho contou aqui alguns casos interessantes de academias. Muita gente

pergunta. Contarei um caso curioso.

Em uma homenagem que aconteceu na Assembleia Legislativa, a jornalista da

Rádio Itatiaia me disse: “Como o Fernando Collor entrou na Academia de Alagoas?

Que livro ele escreveu?”. Falei: “Filha, desculpe-me, mas cada povo com o seu uso,

cada roca com o seu fuso”. Então, cada academia tem os seus critérios.

Mas a Academia é composta também de personalidades. Aqui temos a carta de

Joaquim Nabuco para Machado de Assis, que é muito interessante: “Você sabe,

Machado, eu penso dever a Academia ter uma esfera mais lata do que a literatura

exclusivamente literária, para ter maior influência. Nós precisamos de um certo

número de ‘grands seigneurs’ de todos os partidos”. E acrescentava: “A homens de

letras que se prestam a formar uma academia não se pode pedir fé; só se deve

esperar deles a boa-fé. A questão é se bastará para garantir a estabilidade de uma

companhia exposta como esta a tantas causas de desânimo, de dispersão e de

indiferentismos. Se a Academia florescer, os críticos deste fim de século terão razão

em ver nisso um milagre”.
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E, para honra e glória daquela geração de juiz-foranos e de mineiros seus

seguidores, deu-se o milagre da contínua busca do eterno e da permanência pela

força do ideal e do espírito, especialmente porque os antecessores souberam fazer

entrar para nosso sodalício as superioridades de Minas.

E Murilo Melo Filho citou aqui várias - como o Deputado Sávio Souza Cruz também

o fez -, várias superioridades de Minas que tiveram acesso à Academia Mineira de

Letras.

Sou também por dever de agradecer à Assembleia Legislativa de Minas, que

aprovou o diploma legal que transformou o comodato em doação definitiva do

Palacete Borges da Costa.

É importante assinalar como aconteceu esse episódio. O Hélio Garcia, no dia em

que tomei posse, estava presente. Ao meu lado, sentado, estava Hélio, e dizia-lhe

que o Vivaldi já havia trabalhado muito o governo para que doasse o Palacete Borges

da Costa. Eu disse ao Hélio que aproveitasse a oportunidade e anunciasse a doação.

E o Hélio, velho amigo, velho companheiro de Brasília, atendeu e comunicou ao

Plenário a doação do Palacete Borges da Costa. Depois, Newton Cardoso

transformou o comodato em doação, transformou a comunicação do Hélio Garcia, a

intenção do governo de Minas, em realidade, e fez através de mensagem à

Assembleia a doação definitiva. Depois, o Vivaldi, que era um extraordinário

trabalhador em favor da Academia, conseguiu de José Sarney, que estava na

Presidência da República, recursos para a restauração do Palacete Borges da Costa.

E José Sarney veio aqui presidir a entrega do Palacete. Logo em seguida, Itamar

Franco assume o governo e, através da Fundação Banco do Brasil, doou os recursos

para que a Academia construisse o anexo. A esses homens, devemos total

reconhecimento. Agora muito nos está ajudando o Governador Aécio Neves e o Vice-

Governador Anastasia, absolutamente solidários com todos os projetos da Academia,

especialmente o Vice-Governador Anastasia. Prestigiam as nossas iniciativas e nos

socorrem, sempre que necessário, com recursos para nossa sobrevivência. A

Academia não tem recursos para sobreviver, a não ser o do aluguel do seu anexo,

fazendo votos para que as pessoas casem muito e aluguem o espaço para

recepções. É daí que retiramos nosso sustento.
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Fazemos parte de uma casa onde não habitam dissidências, convivemos num

amplo clima de liberdade, mas temos divergências naturais. Imaginem se poderíamos

pensar numa casa que tem, por exemplo, Eduardo Almeida Reis e José Bento

Teixeira Sales, como uma casa tranquila e serena, sem polêmica, sem questões

suscitadas a todo momento. São dois temperamentos absolutamente rebeldes a

qualquer conversão. Talentosos, escrevem admiravelmente bem. Mas lá também

existe uma unanimidade da qual faz parte a nossa grande acadêmica Elizabeth

Rennó. Temos uma unanimidade, que é o dever de zelar pela cultura e pela língua do

País, e disso não podemos abrir mão.

Há entre nós, em meio a toda essa saga que vivemos, espaço sem limitações para

o mais completo exercício da discordância. Por exemplo, há os que apreciam a

poesia moderna, outros a abominaram para se render ao fascínio dos românticos, ao

ver as condoreiras de Castro Alves. Nosso declamador de hoje é um dos fiéis ao

romantismo condoreiro. Modernistas, parnasianos, clássicos, românticos, todos se

curvam submissos às emoções cantadas pelos poetas. Alguns são seguidores do

romance moderno, enquanto a maioria entrega seu culto a Machado de Assis, como

insuperável mestre de gerações, na arte de escrever bem. Digo sempre que não há

ninguém que consegue escrever bem sem ter lido Machado de Assis de uma forma

abundante, à saciedade. Ele é o mestre da escrita no Brasil. Não tenho a menor

dúvida ao fazer essa afirmação. É claro que há outros muito bons, mas ele é

realmente admirável.

O papel das academias, acolhendo todos os intelectuais de todos os matizes, é o

de serem guardiães da palavra, ousando divergir, quando necessário, sem delas

serem escravos, mantê-las nos limites da compostura, para impedir sua degradação,

caminho mais curto para a perda definitiva da identidade dos povos. A história está

cheia de exemplos dos desaparecimentos dos povos, em consequência da

degradação da língua e da cultura. A Academia Mineira de Letras é a casa da

liberdade, e, em seu horizonte sem fronteiras, convivem todas as tendências.

Sua trajetória confunde-se com a história de Minas, e creio não pecar por excesso

de pretensão ao afirmar que onde ela está Minas estará sempre presente.

Somos a consciência mineira, refletida nos homens e mulheres ilustres que nela
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tiveram assento, expressa nas obras meritórias da cidadania e da política,

condensada nos versos de seus poemas, nos romances e ensaios, descobridores da

essência da alma do povo nascido entre cones de hematita e sempre capaz de

sonhar, buscando lenir as dores do mundo, que não diz nem a si mesmo o irrelevável

segredo chamado Minas.

Mesmo tendo apenas duas mãos e o sentimento do mundo, como cantou

Drummond, mineiros encontram em sua Academia o repositório de suas tradições

mais caras, o relicário mais nobre das inspirações cívicas que sempre colocaram

Minas à frente das revoluções pela liberdade.

Minas Gerais é uma espécie de observatório de Greenwich, pois sempre deu todas

as horas do Brasil. Por ela passam os meridianos e paralelos da ordem da qual

sempre tivemos o senso grave, como falou João Pinheiro.

Sou pessoalmente encantado com a poesia de Ledo Ivo, inspirado vate que

pereniza todos os momentos em seus versos. Em um de seus poemas, ele pergunta:

“Isso será a eternidade, um incessante subir de escadas?”, bradando a seguir a

pergunta quase blasfema: “Deus, por que fizeste a eternidade? Por que nos obrigas a

subir tantas escadas?”.

Quem pertence a uma academia de letras como a mineira, que tem como lema

“Scribendi nullus finis”, pode oferecer resposta à patética indagação do bardo imortal

de Alagoas, proclamando que as escadas que Deus colocou à nossa frente foram

postas para que nos aproximemos da claridade das estrelas e possamos ver o céu

mais de perto.

Ao verso belo e pessimista, que brotou de sua inspiração inesgotável, em que

afirma que “o dia mais longo do homem dura menos que um relâmpago”, esta

solenidade é perfeita contradita, pela perpetuação na memória de todos deste longo

dia que se incorpora ao nosso patrimônio afetivo. Nosso tempo de hoje dura uma

eternidade. É como no verso sublime de Drummond: “É como ficou chato ser

moderno, agora serei eterno”.

Devo encerrar, não obstante a tentação de ir mais longe, tal a excitação dos temas

que nos são sugeridos nesta tarde-noite. Forcejo por impedir desperte a alma política

que procuro, à força, domesticar dentro do peito.
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Drummond poetou: “Esse é o tempo partido, tempo de homens partidos. O poeta já

havia sentido a destempo a encruzilhada de incertezas que a todos domina nos dias

de hoje. Foi por isso que Machado de Assis espantou, desde logo, dúvidas quanto à

pureza da destinação das academias, longe do pugilato das ruas, com a

recomendação de ser entusiasta para o gênio, cordial para o talento, desdenhosa

para a nulidade, justiceira sempre, tudo isso com aquelas meias tintas, tão

necessárias aos melhores efeitos da pintura”.

Nascidos para serem como o mar que não se destrói com nenhuma tempestade, as

Academias têm vocação para o eterno, tal como as catedrais antigas com suas torres

voltadas para o alto.

Catedral da cultura mineira, perenizando todos os momentos, mantendo a palavra

como um archote iluminando os caminhos que desbravam os mistérios das letras e

das artes, prestamos reverentes os nossos agradecimentos à Assembleia Legislativa

de Minas, Casa do povo, palpitante coração da vida democrática, e a tantos que

vieram prestigiar com sua presença esta noite deslumbrante. Sr. Presidente, peço a

V. Exa. que dê por lido todo o texto que está aqui proclamado. Muito obrigado e

desculpem-me não ter sido mais breve. Peço licença para oferecer uma medalha da

Academia ao Deputado Sávio Souza Cruz, ao Presidente Alberto Pinto Coelho e ao

acadêmico Murilo Melo Filho.

Palavras do Sr. Presidente

Exmo. Sr. Murilo Badaró, Presidente da Academia Mineira de Letras, agradeço

publicamente as palavras homenageantes e fraternas de estímulo e digo que a partir

desta noite, as nossas responsabilidades estão ampliadas; Exmo. Prof. Aluísio

Pimenta, Assessor Especial do Governador Aécio Neves; Revmo. Pe. José Geraldo

Sobreira, representando D. Walmor Oliveira de Azevedo, Arcebispo Metropolitano de

Belo Horizonte; Sr. Martim Francisco Borges de Andrada, Diretor do Museu de Arte

da Pampulha, representando o Sr. Márcio Lacerda, Prefeito Municipal de Belo

Horizonte; Exmo. Sr. Murilo Melo Filho, membro da Academia Brasileira de Letras;

Exmo. Sr. Roberto Luciano Fagundes, Vice-Presidente da ACMinas; caríssimo

parlamentar Deputado Sávio Souza Cruz, companheiro desta Casa e autor do

requerimento que deu origem a esta homenagem; senhoras e senhores acadêmicos;
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Sras. Deputadas; Srs. Deputados; minhas senhoras e meus senhores, quando, em

1635, Richelieu criou a Academia Francesa, reunindo 40 sábios versados em

diversos assuntos relativos ao idioma francês, refletia as mesmas ideias iluministas

que buscariam, por meio de um grande livro coletivo, reunir todo o conhecimento

humano, vindo daí a criação, por Diderot, da enciclopédia. Inspirou-se, ao oficializar o

conhecimento e o idioma da França, no Akademus, jardim da Grécia antiga, onde

Platão ensinava filosofia aos seus alunos, dando à sua aprazível escola o nome de

academia.

As academias modernas se espalhariam pelo mundo, sempre voltadas à

celebração do idioma e da cultura de cada país. Foram se especializando,

consagrando-se cada uma a um ramo específico de conhecimento.

Machado de Assis, no início da República, foi fundador e primeiro Presidente da

Academia Brasileira de Letras, com a finalidade de, segundo suas próprias palavras,

“conservar, no meio da federação política, a unidade literária”. Já era, então, missão

dos acadêmicos a preservação da memória cultural de cada povo, uma vez que não

só a unidade, mas também a própria identidade nacional, realiza-se através da

memória coletiva. Não por acaso, a musa que preside a inspiração poética é

Mnemósina, a própria memória. A literatura teria surgido com a função de preservar a

memória dos heróis, aqueles que deram coesão e sentido à história de cada povo.

Assim, Homero celebrou os gregos, unidos para combater Troia, nos versos da

“Ilíada”. Na “Odisseia”, cantou as aventuras de Ulisses, o marinheiro que simboliza

toda uma civilização náutica. Cada língua que se constituía no ocidente,

desvinculando-se do latim, imposto pelo Império Romano, ou dos bárbaros idiomas

germânicos, fixou-se por meio de uma obra literária. Ali estavam a imaginação e o

talento criativo celebrando um idioma nascente, festejando os heróis e os sentimentos

comuns que provocavam a altivez e o brio de cada nação.

O florentino Dante, recorrendo ao poeta latino Virgílio, seu guia na exploração do

inferno e do purgatório, que antecede sua visita ao paraíso, na “Divina Comédia”,

inaugura, pela palavra escrita, o idioma italiano. Camões, no seu épico “Os Lusíadas”,

dá forma própria à nossa língua portuguesa com a narrativa da viagem ao Oriente de

Vasco da Gama, herói luso que, como Ulisses, rememora a vocação marítima de um
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povo. Teve o Brasil a sorte ímpar de ter como mentor de nossa academia nacional

aquele que era até então e indiscutivelmente nosso maior romancista, levando seu

prestígio incontestável à nascente instituição. No entanto, nossa primeira academia

existiu informalmente muito antes de Machado de Assis fundar a famosa casa no Rio

de Janeiro, a qual atrairia nomes importantes da ficção, da lírica e da crítica

nacionais. Ela existiu aqui em Minas, reunindo poetas como Gonzaga, Cláudio

Manuel, Alvarenga Peixoto. Foram esses homens de letras que moldaram, a partir de

Vila Rica, a essência de nossa nacionalidade. Criaram, além de poemas

inesquecíveis, também a bandeira mineira e nela cunharam o nome de nosso símbolo

mais caro, a liberdade. A memória de Minas fixa-se, hoje, nas páginas intemporais de

seus autores, seja nas confidências poéticas do itabirano Drummond, reconhecendo

o minério de ferro entranhado em nossa alma, seja no sertão crivado de veredas, tão

regional e tão universal na prosa de Guimarães Rosa. É mineiro o memorialista maior

das letras brasileiras. Nascido em Juiz de Fora, Pedro Nava fez, em sua alentada

obra, a evocação definitiva de Belo Horizonte durante a eclosão do modernismo.

A hoje centenária Academia Mineira de Letras também nasceu em Juiz de Fora e

veio fixar-se em Belo Horizonte, na emblemática Rua da Bahia, a rua que,

tradicionalmente, melhor representa nossas artes e nossa história. Por obra do

saudoso Vivaldi Moreira, ocupa duas belas casas que confrontam amorosamente dois

tipos de arquitetura: a primeira representa o ecletismo dos anos iniciais da cidade; a

segunda é fruto do Pós-Modernismo, arrojado e ao mesmo tempo capaz de

estabelecer um diálogo inteligente com o passado.

Quantos nomes verdadeiramente imortais de nossas letras passaram por nossa

academia? Cyro dos Anjos, Eduardo Frieiro, Abgar Renault e, precursora do

reconhecimento ao talento feminino, Henriqueta Lisboa, uma das mais poderosas

vozes poéticas da história literária deste país. Neste centenário, é presidida por Murilo

Badaró, exemplo de político e intelectual, nascido na histórica Minas Novas, que,

exercendo o ofício de cronista na imprensa, tem-nos brindado com suas reflexões

brilhantes sobre nossa época. Os atuais acadêmicos representam, à maneira dos

fundadores da Academia Francesa, cada um em sua área, o amplo conhecimento

que constitui a cultura mineira, ao mesmo tempo em que permanecem como os
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guardiões de nossa memória.

Ao festejar o centenário da Academia Mineira de Letras, esta Assembleia

reconhece a enorme importância da instituição, digna de nossa reverência e

admiração. Muito obrigado.

Encerramento

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

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

Deputadas e os Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 20, 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 20/10/2009.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 30/9/2009

Às 14h39min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas Rosângela Reis

e Cecília Ferramenta e o Deputado Braulio Braz (substituindo o Deputado Walter

Tosta, por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Rosângela Reis, declara aberta

a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada Cecília

Ferramenta, dispensa 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 Deputado Elmiro Nascimento

como relator: Projetos de Lei nºs 3.342, 3.678, 3.684, 3.690, 3.691, 3.704, 3.710,

3.713, 3.716, 3.726, 3.737 e 3.743/2009, em turno único. Passa-se à 1ª Fase da 2ª

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

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

o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.542/2009 (relatora:

Deputada Cecília Ferramenta, em virtude de redistribuição). Passa-se à 2ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que
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dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em

turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 3.213, 3.359, 3.550, 3.566

com a Emenda nº 1, 3.625, 3.631, 3.632, 3.633, 3.649, 3.650, 3.652, 3.655 com a

Emenda nº 1, 3.659, 3.671, 3.674, 3.675/2009 (relatora: Deputada Cecília

Ferramenta), que receberam parecer por sua aprovação. Submetido a votação, é

aprovado o Requerimento nº 4.632/2009. Submetidos a discussão e votação, cada

um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei

nºs 3.343, 3.491, 3.492, 3.494, 3.496, 3.498, 3.532, 3.541 e 3.543/2009. 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, 21 de outubro de 2009.

Rosângela Reis, Presidente - Ademir Lucas - Cecília Ferramenta.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO PRÉ-SAL, EM

1º/10/2009

Às 10h7min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Gil Pereira, Almir Paraca e Neider Moreira, 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 Neider

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

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

reunião se destina a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 3ª Fase da

2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento dos Deputados Dalmo

Ribeiro Silva, Gil Pereira, Almir Paraca e Neider Moreira, que contém o cronograma

de atividades desta Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

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

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

Sala das Comissões, 21 de outubro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gil Pereira - Neider Moreira.

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
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CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 6/10/2009

Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adalclever

Lopes, Délio Malheiros e Lafayette de Andrada (substituindo o Deputado Walter

Tosta, por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão.

Estão presentes, também, os Deputados Domingos Sávio e Weliton Prado. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Adalclever Lopes, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Délio Malheiros,

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

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

reunião se destina a debater as razões da demora na normalização do fornecimento

de energia elétrica na Região Metropolitana de Belo Horizonte após as fortes chuvas

ocorridas em 21/9/2009 e a discutir e votar proposições da Comissão. A Presidência

interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Márcio Baumgratz Delgado,

Superintendente de Operação da Distribuição da Cemig; Danilo Gusmão Araújo, da

Gerência do Centro Integrado de Operação da Distribuição da Cemig; Mauro Marinho

Campos, Gerente da Central de Atendimentos da Cemig, e Willian Wagner Moreira,

Coordenador do Sindieletro-MG, que são convidados a tomar assento à mesa. A

Presidência concede a palavra ao Deputado Délio Malheiros, 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 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

4.647/2009. 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 Délio Malheiros (2) em que

solicita seja encaminhado à empresa Energisa pedido de informações sobre a

existência, ou a possibilidade de criação, de um plano preventivo a ser adotado para

o período chuvoso, com o objetivo de evitar cortes no fornecimento de energia no
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Município de Além Paraíba e em outros Municípios da região; e em que solicita seja

reiterado pedido de providências ao Presidente da Anatel para que sejam

reformulados seus atos normativos que estabelecem a formatação das faturas de

cobrança pelos serviços de telecomunicações e de energia elétrica, a fim de que não

conste nas faturas o número do CPF dos consumidores. Neste momento, registra-se

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, 20 de outubro de 2009.

Adalclever Lopes, Presidente - Délio Malheiros - Leonardo Moreira.

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 7/10/2009

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Juninho Araújo e

Délio Malheiros (substituindo o Deputado Djalma Diniz, por indicação da Liderança do

BPS), membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Juninho Araújo, declara aberta a reunião e dá a ata por aprovada, a qual é

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

reunião se destina a discutir a implementação e regulamentação das profissões de

motoboy e mototaxista no Estado e a discutir e votar proposições desta Comissão e

comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios da Sra. Katia Mara

Miranda de Abreu, Chefe de Gabinete da Agência Nacional de Transportes Terrestres

(substituta), justificando a ausência do Sr. Bernardo Figueiredo, Diretor-Geral, na

audiência pública realizada no Município de Aiuruoca e encaminhando o resumo do

Projeto da Rede Nacional de Transporte Rodoviário Interestadual de Passageiros -

ProPass Brasil -; e do Sr. José Aparecido Ribeiro, especialista em trânsito e assuntos

urbanos, enviando sugestões para melhorias do trânsito na Região Metropolitana de

Belo Horizonte; e de correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na data

mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. José Antônio Baêta de Melo Cançado,

Promotor de Justiça (19/9/2009); e Sebastião de Abreu Ferreira (2), Superintendente
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Regional (substituto) do DNIT no Estado (1º/10 e 2/10/2009). A Presidência

interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Dilson de Almeida Souza,

Assessor do Diretor do Departamento Nacional de Trânsito - Denatran -,

representando Alfredo Peres da Silva, Diretor do Denatran e Presidente do Conselho

Nacional de Trânsito - Contran -; Lindberg Ribeiro Garcia, Assessor Técnico,

representando Fuad Jorge Noman Filho, Secretário de Estado de Transportes e

Obras Públicas; Edson Amorim de Paula, Diretor de Ação Regional e Operação da

Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S.A. - BHTRANS -, e João

Flávio de Resende, Assessor da Presidência da BHTRANS, representando Ramon

Victor Cesar, Diretor-Presidente da BHTRANS; Luiz Cláudio Figueiredo, Coordenador

de Administração de Trânsito, representando Oliveira Santiago Maciel, Delegado-

Geral de Polícia e Chefe do Detran-MG; Mauro Lúcio de Assis, Vice-Presidente da

Associação de Motociclistas Trabalhadores de Minas Gerais - Amot -, representando

José Carlos Roberto, Presidente da Amot; Rogério dos Santos Lara, Presidente do

Sindicato dos Motociclistas do Estado de Minas Gerais; e Donisete Antonio Oliveira,

Presidente do Sindicado dos Motociclistas Autônomos do Estado de Minas Gerais,

que são convidados a tomar assento à mesa. Registra-se a presença do Deputado

Doutor Ronaldo. A Presidência concede a palavra ao Deputado Délio Malheiros, 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, 21 de outubro de 2009.

Fábio Avelar, Presidente.

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 8/10/2009

Às 9h43min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tenente Lúcio,

Carlos Gomes e Fábio Avelar, membros da supracitada Comissão. Havendo número
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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 discutir e

votar proposições da Comissão e comunica o recebimento de correspondência do Sr.

José Bonifácio Mourão, Subsecretário de Obras Públicas da Secretaria de

Transportes, publicada no “Diário do Legislativo” em 2/10/2009. Passa-se à 3ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições

da Comissão. Registra-se a presença do Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Submetido a

votação, é aprovado requerimento da Deputada Gláucia Brandão e do Deputado

Carlos Gomes em que solicitam seja realizada reunião conjunta com a Comissão de

Cultura com a finalidade de conhecer e estimular o desenvolvimento dos principais

circuitos turístico-culturais do Vale do Jequitinhonha bem como de dar visibilidade a

eles. 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 outubro de 2009.

Tenente Lúcio, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Fábio Avelar.

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/10/2009

Às 10h11min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sávio Souza

Cruz, Célio Moreira e Ronaldo Magalhães, 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 e

votar proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte

correspondência: ofício do Deputado Carlos Mosconi, Presidente da Comissão de

Saúde desta Casa, convidando os membros da Comissão para participarem da

reunião que será realizada em 28/10/2009, às 9h30min, cuja finalidade é debater a
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legislação que disciplina o uso, a exploração e a comercialização da água mineral; e

da Gerência de Projetos Institucionais, convidando os membros da Comissão para

participarem do ciclo de debates “O impacto do etanol no desenvolvimento de Minas

Gerais”, a ser realizado no Plenário desta Casa em 29/10/2009, a partir das 9 horas.

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 audiência pública para

discutir assuntos relativos à barragem de rejeitos que a mineradora Vale está em via

de construir no Município de Raposos. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de outubro de 2009.

Sávio Souza Cruz, Presidente - Ronaldo Magalhães - Tiago Ulisses - Célio Moreira.

ATA DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

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

14/10/2009

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e os Deputados João Leite e Zezé Perrella (substituindo o Deputado Tenente Lúcio,

por indicação da Liderança do PDT), 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 da Deputada Maria Tereza Lara, dispensa a leitura da ata

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. Registra-se

a presença do Deputado Doutor Ronaldo. 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 4.644, 4.645, 4.646, 4.648, 4.659, 4.684, 4.688, 4.691, 4.692,

4.693, 4.696, 4.697, 4.700, 4.701, 4.702, 4.735, 4.737 e 4.740/2009. Passa-se à 3ª
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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 Chefe da Polícia Civil, ao Secretário de Defesa Social e ao

Subsecretário de Administração Prisional pedido de providências para sanar

irregularidades na cadeia pública de Ervália, tanto nas condições estruturais quanto

nas condições de trabalho dos servidores; seja encaminhado aos referidos Secretário

e Subsecretário pedido de providências para averiguar possíveis irregularidades na

transferência do armamento e do Corpo da Guarda para a área interna da

Penitenciária de Agostinho Oliveira Júnior, no Município de Unaí; e seja encaminhado

voto de congratulações aos policiais militares da 182ª Cia. Especial, do 36º Batalhão

da 3ª Região da PMMG que participaram da recuperação do veículo do Sr. Juscelino

Luiz Ribeiro; da Deputada Maria Tereza Lara e dos Deputados João Leite e Doutor

Ronaldo (11) em que solicitam seja encaminhado ao Secretário de Defesa Social

cópia do ofício do Vereador Moisés Raposo, de Simonésia, contendo solicitações da

comunidade; sejam encaminhados ao referido Secretário pedidos de providências

para realizar obras destinadas a adequar a rede física utilizada pela Polícia Civil em

Barbacena, para realizar estudos com vistas a melhorias salariais dos servidores da

área da defesa social e para construir a sede da 13ª Região Integrada de Segurança

Pública do Estado e ampliar o quadro efetivo de Delegados e Escrivães; seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social e à Secretária de Planejamento e

Gestão pedido de providências para realizar melhorias nas cadeias públicas dos

Municípios de Barroso, Andrelândia, Congonhas, Santos Dumond e Prados e para

realizar a transferência administrativa das referidas cadeias para a Subsecretaria de

Administração Penitenciária; seja encaminhado ao Subsecretário de Políticas

Antidrogas pedido de providências para celebrar convênio que atenda jovens

dependentes químicos no Município de Barbacena e região; seja encaminhado ao

Secretário de Esportes e da Juventude pedido de providências para incluir o campo

de futebol do Bairro Santa Tereza, em Barbacena, no Programa “Campos de Luz”;

seja encaminhado ao Presidente do Tribunal de Justiça pedido de informações sobre

a possibilidade de implementar o sistema de justiça itinerante na região de
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Barbacena, especialmente para atendimento à população de Bias Fortes; seja

encaminhado ao Ministro de Estado da Justiça, ao Diretor-Geral e ao

Superintendente Regional da Polícia Rodoviária Federal - PRF - pedido de

providências para ampliar o quadro de pessoal de suas unidades que atendem a

região compreendida entre Conselheiro Lafaiete e Juiz de Fora e reabrir o Posto da

PRF no Município de Barbacena; seja encaminhado voto de congratulações aos

Delegados Wagner Pinto, Marcelo Manna e Getúlio Vargas de Lacerda e suas

equipes pelo esclarecimento do homicídio do ex-Presidente da Câmara de São João

de Manhuaçu, Américo Courradesqui. A Presidência acusa o recebimento do

requerimento do Deputado Sargento Rodrigues em que solicita seja realizada reunião

para, em audiência pública, discutir as condições de trabalho dos servidores do

sistema prisional e as reivindicações da classe. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de outubro de 2009.

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

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 14/10/2009

Às 10h45min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas Gláucia Brandão

e Ana Maria Resende e os Deputados Carlin Moura e Dalmo Ribeiro Silva, membros

da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado

Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento 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 e comunica o

recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Gladson Reis, Presidente

da Associação Metropolitana de Estudantes Secundaristas da Grande Belo Horizonte,

em que solicita posicionamento da Comissão sobre fatos que relata, referentes à livre
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organização e manifestação estudantis; e Alberto Duque Portugal, Secretário de

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, publicado no “Diário do Legislativo” em

3/10/2009. 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 2.977 e 3.538/2009 com as Emendas nº 1; 3.620/2009 na forma

do Substitutivo nº 1; e 3.306, 3.347, 3.419, 3.527, 3.552, 3.574, 3.584, 3.612, 3.618,

3.622, 3.623, 3.689 e 3.702/2009, que receberam parecer por sua aprovação.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs

4.641, 4.657, 4.658, 4.665, 4.666, 4.680 e 4.736/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª

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

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

requerimentos da Deputada Gláucia Brandão e do Deputado Getúlio Neiva em que

solicitam seja realizada reunião de audiência pública, conjunta com a Comissão de

Cultura, para debater a inclusão de atividades de educação patrimonial nas escolas;

Deputado Carlin Moura (3) em que solicita seja realizada reunião de audiência pública

para debater a determinação da Reitoria da UFMG de suspender, a partir de

30/9/2009, os projetos de pesquisa e extensão vinculados ao ProUemg; em que

solicita seja realizada reunião com convidados para conhecer a plataforma de gestão

dos candidatos à Reitoria da UFMG, cujas eleições estão marcadas para os dias 28 e

29/10/2009; em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater

a Resolução 1.328/2009, da Secretaria de Educação. É recebido pela Presidência

requerimento do Deputado Sargento Rodrigues em que solicita seja realizada reunião

de audiência pública para debater denúncias de assédio moral e de irregularidades

na administração, bem como as condições de trabalho dos servidores efetivos e

contratados da Escola Municipal Dona Gabriela Leite Araújo, localizada no Bairro

Industrial, no Município de Contagem. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de outubro de 2009.
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Ruy Muniz, Presidente - Deiró Marra - Carlin Moura - Dalmo Ribeiro Silva - Gláucia

Brandão.

ATA DA 23ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 15/10/2009

Às 10h3min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Antônio

Júlio, Inácio Franco, Antônio Carlos Arantes (substituindo o Deputado Juarez Távora,

por indicação da Liderança do BPS) e Eros Biondini (substituindo o Deputado

Lafayette de 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 e comunica que está aberto o prazo para

recebimento de emendas ao Projeto de Resolução nº 3.840/2009, até o dia

19/10/2009, e aos Projetos de Lei nºs 3.808 e 3.809/2009, até o dia 3/11/2009.

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto

de Lei nº 3.679/2009 é retirado da pauta por determinação do Presidente da

Comissão por não cumprir pressupostos regimentais. Após discussão e votação é

aprovado o parecer pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.962/2009 na

forma do vencido no 1º turno (relator: Deputado Zé Maia). O Deputado Eros Biodini

retira-se da reunião. A seguir, após discussão e votação, é aprovado o parecer pela

aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.595/2009 (relator: Deputado Inácio

Franco). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de outubro de 2009.

Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio - Inácio Franco - Juarez Távora - Lafayette de

Andrada.

ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
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PÚBLICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

15/10/2009

Às 10h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Neider Moreira, Carlin Moura (substituindo o Deputado Padre João, por indicação da

Liderança do PMDB-PT-PCdoB) e Zé Maia (substituindo o Deputado Lafayette de

Andrada, por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão.

Está presente, também, o Deputado Weliton Prado. 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 o

parecer sobre as Emendas nºs 3 e 4, apresentadas em Plenário, ao Projeto de Lei nº

3.619/2009, em 1º turno. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

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

apreciação do Plenário. Registra-se, neste momento, a presença do Deputado

Domingos Sávio. Na fase de discussão, o Presidente, relator da matéria, informa a

retirada do seu parecer anteriormente emitido, que conclui pela aprovação da

Emenda nº 3 na forma da Subemenda nº 1 e pela rejeição da Emenda nº 4, e

apresenta outro, que conclui pela aprovação da Emenda nº 3 na forma da

Subemenda nº 1 e da Emenda nº 4 na forma da Subemenda nº 1. Submetido a

votação, é aprovado o parecer. Registra-se, neste momento, a presença do Deputado

Carlos Mosconi. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

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

Sala das Comissões, 20 de outubro de 2009.

Délio Malheiros, Presidente - Neider Moreira - Ivair Nogueira - Domingos Sávio -

Lafayette de Andrada.

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/10/2009

Às 12 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Pimenta e

Doutor Rinaldo, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
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Deputado Carlos Pimenta, no exercício da Presidência, nos termos do art. 120, inciso

III, combinado com o art. 125, do Regimento Interno, declara aberta a reunião, dá a

ata por aprovada e solicita que ela seja subscrita pelos membros da Comissão

presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater a implantação

do programa de transporte sanitário e o fortalecimento do consórcio intermunicipal de

saúde no Município de Jacinto. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para

ouvir os Srs. Décio Emílio, Vice-Prefeito de Jacinto, representando Carlos Dantez

Ferraz de Melo, Prefeito Municipal de Jacinto; Vereador Wellington Dias de Sousa,

Presidente da Câmara Municipal de Jacinto; Romércio Oliveira Gobira, Secretário

Municipal de Saúde de Almenara, representando Fabiane Ferraz Gil Figueiredo,

Prefeita Municipal de Almenara; Almerindo Bispo de Souza, Secretário Municipal de

Saúde de Jacinto; Gregory Angelo Ladeia Fortunato, Diretor da Gerência Regional de

Saúde de Pedra Azul - GRS - Pedra Azul -; Marta de Sousa Lima, Coordenadora do

Programa de Fortalecimento dos Consórcios Intermunicipais de Saúde; Arlan Lima,

Secretário Municipal de Santo Antônio do Jacinto, representando Raniene José da

Silva, Prefeito Municipal de Santo Antônio do Jacinto e Presidente do Consórcio

Municipal de Saúde; Alvilmar dos Anjos Silva, Prefeito Municipal de Rio do Prado, que

são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, como autor do requerimento

que deu origem ao debate, passa a fazer as suas considerações iniciais. Logo após,

passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os

debates, fazem uso da palavra os Srs. Ronaldo e Dida, Vereadores da Câmara

Muncipal de Jacinto; Frederico Lúcio de Carvalho, Vice-Diretor da Fundação Bom

Pastor; Francisco Carvalho e Olívia da Paz Viana, respectivamente, Secretário e

Secretária do Consórcio Intermunicipal de Saúde Cis-Bag. 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, 21 de outubro de 2009.

Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta - Doutor Rinaldo - Fahim Sawan - Ruy

Muniz.
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ATA DA 24ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/10/2009

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar e

Carlos Gomes, membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o

Deputado Neider Moreira. Nos termos regimentais, o Presidente, Deputado Fábio

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

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

reunião se destina a debater questões relacionadas ao lixão situado no Município de

Padre Paraíso e a deliberar sobre proposições da Comissão. A Presidência

interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir a Sra. Caroline Priscila, Técnica

Ambiental da Superintendência Regional do Meio Ambiente do Jequitinhonha,

representando José Carlos Carvalho, Secretário de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável; e os Srs. Fabrício Gomes Costa, Prefeito Municipal de

Padre Paraíso; Vereador Raimundo Luiz Vieira Dutra, Presidente da Câmara

Municipal de Padre Paraíso; Capitão PM Freire Fonseca; e José Natalino Martins

Jardim, Frei da Paróquia Nossa Senhora Mãe da Igreja, que são convidados a tomar

assento à mesa. O Presidente, coautor do requerimento que deu origem ao debate,

tece suas considerações iniciais e, logo em seguida, concede a palavra ao Deputado

Neider Moreira, coautor do requerimento, que também tece suas considerações

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

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

das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

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

Sala das Comissões, 20 de outubro de 2009.

Fábio Avelar, Presidente - Gil Pereira - Sávio Souza Cruz.

ATA DA 30ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

16/10/2009

Às 15 horas, comparece na Sala das Comissões o Deputado Durval Ângelo,
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membro da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da

reunião anterior, dá-a por aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a

reunião se destina a obter, em audiência pública, esclarecimentos sobre as

circunstâncias em que, durante uma partida de futebol no Mineirão, em 23/9/2009, o

menor Douglas Henrique Marinho de Oliveira foi atingido por tiros de borracha

desferidos por policiais militares. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para

ouvir os Srs. Cel. PM Cezar Romero Machado Santos, Corregedor da Polícia Militar

do Estado; Paulo Vaz Alkmin, Ouvidor de Polícia do Estado; José Antônio Baêta de

Melo Cançado, Promotor de Justiça de Defesa do Consumidor; César Masci, Vice-

Diretor, representando o Cel. José Eustáquio Natal, Diretor-Geral da Administração

de Estádios do Estado de Minas Gerais - Ademg -; Daniel Diniz Nepomuceno, Vice-

Presidente do Atlético; William dos Santos, advogado do Movimento de Direitos

Humanos; Robson Figueiredo, Diretor Ouvidor, representando José Perrella de

Oliveira Costa, Presidente do Cruzeiro Esporte Clube; Edson Travassos, adjunto de

Segurança e Ação Social do Cruzeiro Esporte Clube; Fernando Campos Guimarães,

advogado da vítima; William Palumbo, Vice-Presidente da Torcida Organizada

Galoucura, representando Roberto Augusto Pereira, Presidente da Torcida

Organizada Galoucura; Vilmar Antônio dos Santos, pai da vítima; Douglas Henrique

Marinho de Oliveira, vítima; Hélcio Sá Bernardes, Delegado da Polícia Civil; Frederico

José Gerossi, Delegado da Polícia Civil; e as Sras. Márcia de Fátima Amaral

Guimarães, advogada da vítima; e Vera Lúcia Marinho, mãe da vítima, que são

convidados a tomar assento à mesa. O Deputado Durval Ângelo, como autor do

requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após,

passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os

debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de outubro de 2009.

Durval Ângelo, Presidente - Getúlio Neiva - Fábio Avelar.



____________________________________________________________________________
1310

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.125/2008

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 171/2008, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo dar a denominação de Escola

Estadual Padre Lopes à Escola Estadual Nascimento Teixeira, localizada no

Município de São João del-Rei.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7/3/2008 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência, Tecnologia e

Informática.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188,

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.125/2008 tem por escopo dar a denominação de Escola

Estadual Padre Lopes à Escola Estadual Nascimento Teixeira, situada no Município

de São João del-Rei.

Esclarece o autor da matéria que a proposta de alteração do nome resulta de

pedido formulado pelo colegiado escolar do referido educandário, o qual, em reunião

realizada em 13/11/2006, homologou a indicação do nome de Padre Lopes para a

nova denominação da escola.

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 suplementar as legislações federal e estadual, para atender às suas

peculiaridades.

No que diz respeito ao Estado membro, a regra básica está consagrada no § 1° do

art. 25, que lhe faculta tratar das matérias que não se enquadram no campo privativo

da União ou do Município.
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À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios públicos não

constitui assunto de competência privativa da União ou do Município, podendo ser

objeto de disciplina jurídica por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei n° 13. 408, de 1999, que dispõe sobre a

denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado. Em seu art.

2º, essa norma determina que a escolha do homenageado deve recair em nome de

pessoa falecida que se tenha destacado por serviços prestados à coletividade.

Ademais, o art. 66 da Constituição do Estado não inseriu o assunto no domínio da

iniciativa reservada à Mesa da Assembleia ou aos titulares do Poder Judiciário, do

Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo pertinente a apresentação do

projeto pelo Chefe do Poder Executivo estadual, a quem cabe a organização da

administração pública.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 2.125/2008.

Sala das Comissões, 20 de outubro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa - Chico Uejo - Padre

João - Ademir Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.378/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dimas Fabiano, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Loja Maçônica Labor, Força e Virtude nº 003, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 28/5/2009 e distribuída às

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

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.378/2009 pretende declarar de utilidade pública a Loja
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Maçônica Labor, Força e Virtude nº 003, com sede no Município de Belo Horizonte.

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 de seu estatuto (veja alteração de 1º/9/2009)

prevê que, na hipótese de sua extinção, o patrimônio remanescente será incorporado

ao da Grande Loja; e o § 8º do art. 20 estabelece que a Loja não remunera, sob

nenhuma forma, os cargos ou funções de seus administradores e auxiliares, nem as

atividades de seus associados.

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

Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º do projeto, com a finalidade de fazer

constar o nome do Município onde a entidade tem sua sede.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.378/2009 com a Emenda nº 1.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Lo ja Maçônica Labor, Força e Virtude

nº 003, com sede no Município de Belo Horizonte.”.

Sala das Comissões, 20 de outubro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ademir Lucas - Padre

João - Chico Uejo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.386/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Artesãos de Camanducaia -
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Artecam -, com sede no Município de Camanducaia.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29/5/2009, e distribuída às

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

Vem agora a esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.386/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Artesãos de Camanducaia - Artecam -, com sede no Município de

Camanducaia.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 33 (ver alteração

estatutária registrada em 2/10/2009) determina que nenhum membro da Diretoria ou

do Conselho Fiscal será remunerado; e o art. 38 dispõe que, em caso de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, com

personalidade jurídica, registrada no Conselho Municipal de Assistência Social, ou a

entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.386/2009.

Sala das Comissões, 20 de outubro de 2009.

Chico Uejo, Presidente - Padre João, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Ademir Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.602/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
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De autoria do Deputado Zezé Perrella, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de Buritis, com sede no

Município de Lagamar.

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 3.602/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Produtores Rurais de Buritis, com sede no Município de Lagamar, entidade sem

fins lucrativos, que tem como finalidade proteger e assistir as crianças locais, com

prioridade para a primeira infância.

Para lograr tais metas, a referida associação elabora e promove estratégias e ações

comprometidas com o atendimento às necessidades do desenvolvimento de seus

assistidos e contribui para o estabelecimento de políticas públicas e programas

intersetoriais nos níveis federal, estadual e municipal, visando garantir a

universalidade e a qualidade de atenção à criança e proteção à sua família, para que

tenham acesso aos bens socioculturais necessários ao desenvolvimento humano e

social. Além disso, realiza pesquisas, publicações, conferências e seminários

objetivando à divulgação de resultados obtidos nos seus projetos, à troca de

informações e à construção de conhecimentos sobre a infância.

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.

Pelos relevantes serviços que presta, acreditamos ser a instituição merecedora do

título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.602/2009,

em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 20 de outubro de 2009.
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Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.643/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Juarez Távora, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Jeceabenses Organizados pela Infância e

Adolescência - Ajoia -, com sede no Município de Jeceaba.

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 3.643/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Jeceabenses Organizados pela Infância e Adolescência - Ajoia -, com sede no

Município de Jeceaba, entidade sem fins lucrativos, que tem como finalidade

promover assistência social, educacional, cultural e artística voltadas para crianças e

adolescentes.

Para a consecução de seus objetivos, elabora e promove estratégias e ações

comprometidas com o atendimento das necessidades de desenvolvimento de seus

assistidos, visando à transformação dos jovens em cidadãos cientes de suas

responsabilidades e de seus direitos.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.643/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 20 de outubro de 2009.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.644/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em epígrafe tem por
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objetivo declarar de utilidade pública o Núcleo Comunitário Divino Espírito Santo do

Bairro Boa Vista – NCBBV –, com sede no Município de Barbacena.

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.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.644/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Núcleo Comunitário Divino Espírito Santo do Bairro Boa Vista – NCBBV –, com sede

no Município de Barbacena.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

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

atividades dos Diretores, Conselheiros e associados não serão remuneradas; e o art.

32 dispõe que, em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere registrada no Conselho Nacional de Assistência

Social ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.644/2009.

Sala das Comissões, 20 de outubro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Padre João - Chico

Uejo - Ademir Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.673/2009

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De autoria do Deputado Ruy Muniz, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública o Esporte Clube Vila Reis, com sede no Município de Cataguases.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29/8/2009 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 3.673/2009 pretende declarar de utilidade pública o Esporte

Clube Vila Reis, com sede no Município de Cataguases.

Os requisitos para que as associações e fundações em funcionamento no Estado

sejam declarados de utilidade pública estão enumerados no art. 1º da Lei nº 12.972,

de 1998.

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

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

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

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

Ressalte-se, ainda, que o parágrafo único do art. 66 do seu estatuto prevê que, na

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

congênere, legalmente constituída e detentora do título de utilidade pública estadual;

e o § 1º do art. 77 veda a remuneração a seus Diretores, sócios, Conselheiros,

instituidores, benfeitores ou equivalentes.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.673/2009.

Sala das Comissões, 20 de outubro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas, relator - Padre João - Chico Uejo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.724/2009

Comissão de Cultura
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Relatório

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

de utilidade pública a Associação Amadora de Músicos de Extrema – Aame –, com

sede no Município de Extrema.

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 3.724/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Amadora de Músicos de Extrema – Aame –, com sede no Município de Extrema, que

tem como finalidade desenvolver as potencialidades de crianças e adultos com

vocação musical, residentes na localidade.

Dessa maneira estimula o exercício da cidadania por meio da música,

proporcionando a melhor convivência entre os seus associados 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 3.724/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 21 de outubro de 2009.

Gláucia Brandão, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.744/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado José Henrique, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária do Córrego dos Ferreiras e Adjacências,

com sede no Município de Santa Bárbara do Leste.

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 3.744/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária do Córrego dos Ferreiras e Adjacências, com sede no Município de

Santa Bárbara do Leste, cuja finalidade é promover a melhoria social e econômica da

região.

Para alcançar o que se propõe, a entidade identifica e analisa os problemas da

comunidade, buscando meios para resolvê-los, mobiliza a população para atuar

conjuntamente na defesa de seus interesses, aproveitando os recursos disponíveis

na comunidade e promove atividades recreativas, sociais, esportivas, assistenciais e

culturais. Além disso oferece proteção à saúde da família, combate a fome e a

pobreza, orienta sobre a preservação do meio ambiente, disponibiliza cursos de

capacitação profissional visando à integração de seus beneficiários no mercado de

trabalho e defende os direitos da criança, do adolescente e do idoso.

Pelo relevante serviço que presta, acreditamos ser a instituição merecedora do

título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.744/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 20 de outubro de 2009.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.763/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores da Fazenda Nova

Cachoeirinha, com sede no Município de Prata.

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 3.763/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Moradores da Fazenda Nova Cachoeirinha, com sede no Município de Prata,

entidade sem fins econômicos, que tem por escopo congregar pessoas interessadas

em melhorar as condições socioeconômicas da comunidade.

Com esse propósito, reúne recursos disponíveis para a realização de programas de

desenvolvimento; presta serviços visando ao fomento e à racionalização das

explorações artesanais e à melhoria das condições de vida de seus associados;

estimula iniciativas que beneficiem a comunidade; estabelece o intercâmbio entre a

comunidade e os poderes constituídos; protege o meio ambiente; promove

campanhas de esclarecimento e conscientização sobre a prevenção de doenças;

celebra convênios com órgãos e instituições especializadas para a realização de

cursos profissionalizantes de primeiros socorros e de habilitação de pessoas

portadoras de deficiências; e fomenta atividades esportivas e culturais.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.763/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 20 de outubro de 2009.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.773/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Xangrilá - Ascoxan -, com

sede no Município de Contagem.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24/9/2009 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
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O Projeto de Lei nº 3.773/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária Xangrilá - Ascoxan -, com sede no Município de Contagem.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 44, que as

atividades dos membros de sua diretoria não são remuneradas; e, no art. 45,

parágrafo único, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a instituições congêneres.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.773/2009.

Sala das Comissões, 20 de outubro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ademir Lucas - Padre

João - Chico Uejo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.780/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Mangueiras Esporte Clube, com sede no Município de Sabará.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25/9/2009 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
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O Projeto de Lei nº 3.780/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Mangueiras Esporte Clube, com sede no Município de Sabará.

Os requisitos para que as associação 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

entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua

diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no parágrafo único do

art. 65, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere, legalmente constituída e portadora do título de

utilidade pública estadual; e, no art. 76, que as atividades de seus Conselheiros,

Diretores e instituidores, bem como as dos associados, não são remuneradas.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.780/2009.

Sala das Comissões, 20 de outubro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ademir Lucas - Padre

João - Chico Uejo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.781/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Adalclever Lopes, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a entidade Bandalheira Folclórica Ouropretana, com sede no

Município de Ouro Preto.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25/9/2009 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.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.781/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

entidade Bandalheira Folclórica Ouropretana, com sede no Município de Ouro Preto.

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 parágrafo único do

art. 22 que as atividades de seus Diretores não serão remuneradas; e no art. 37 que,

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

congênere registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.781/2009.

Sala das Comissões, 20 de outubro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Chico Uejo - Padre

João - Ademir Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.782/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Fundação Arapiara para o Progresso da Reabilitação -

Funar -, com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25/9/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

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 3.782/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Fundação Arapiara para o Progresso da Reabilitação - Funar.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 11, que os

integrantes dos Conselhos Curador, Diretor e Fiscal não são remunerados nem

gozam de vantagem ou benefício em decorrência do cargo ou função desempenhada;

e, no art. 37, que, na hipótese de sua extinção, o patrimônio residual reverterá para

entidade congênere que tenha finalidade igual ou semelhante.

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

Emenda nº 1, na parte conclusiva deste parecer, a fim de dar nova redação ao art. 1º

do projeto, acrescentando o nome do Município em que a entidade está sediada.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.782/2009 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 Fundação Arapiara para o Progresso

da Reabilitação - Funar -, com sede no Município de Belo Horizonte.”.

Sala das Comissões, 20 de outubro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Ademir Lucas - Chico Uejo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.796/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 407/2009, o Governador do Estado enviou a esta
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Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo dar denominação a escola

estadual de ensino fundamental e ensino médio situada no Distrito de São Joaquim,

no Município de Januária.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 1o/10/2009 e, a seguir,

encaminhada às Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência,

Tecnologia e Informática.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos aspectos 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 3.796/2009 tem por finalidade dar a denominação de Escola

Estadual José Manoel Cirino à Escola Estadual de São Joaquim, de ensino

fundamental e médio, localizada na Rua Santa Maria, nº 105, Distrito de São

Joaquim, no Município de Januária.

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 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 nº 13.408, de 1999, estabelece as condições

para se dar nome aos próprios do Estado. Segundo suas normas, é competência do

Legislativo dispor sobre a matéria, e a escolha deve recair em nome de pessoa

falecida que se tenha destacado por notórias qualidades e relevantes serviços

prestados à coletividade.

Ademais, a Carta mineira, no art. 66, não inseriu o assunto no domínio da iniciativa
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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.

Conclusão

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

do Projeto de Lei no 3.796/2009.

Sala das Comissões, 20 de outubro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Chico Uejo - Padre

João - Ademir Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.798/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública o Conselho Central São Domingos Sávio do Barreiro - SSVP -, com

sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 1º/10/2009 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 3.798/2009 pretende declarar de utilidade pública o Conselho

Central São Domingos Sávio do Barreiro - SSVP -, com sede no Município de Belo

Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações em funcionamento no Estado

sejam declaradas de utilidade pública estão enumerados 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 pelo exercício dos respectivos
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cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 40 de seu estatuto estabelece, no inciso II, que seus

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

percebem remuneração, vantagens ou benefícios; e, no inciso III, que, na hipótese de

sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a instituição congênere,

vinculada à Sociedade de São Vicente de Paulo, que tenha, preferencialmente, sede

e atividades no Município de Belo Horizonte e esteja registrada no Conselho Nacional

de Assistência Social, ou a entidade pública.

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

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

adequando a denominação do Conselho ao consubstanciado no art. 1º de seu

estatuto.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.798/2009 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Central São Domingos

Sávio do Barreiro da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de

Belo Horizonte.”.

Sala das Comissões, 20 de outubro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Ademir Lucas - Chico Uejo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.801/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação da Imprensa do Sul de Minas

Gerais, com sede no Município de Caxambu.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 1º/10/2009 e distribuída às

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

Públicas.
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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 3.801/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação da Imprensa do Sul de Minas Gerais, com sede no Município de

Caxambu.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 35, que ela não

remunera seus Diretores nem distribui lucros, vantagens ou bonificações a seus

dirigentes; e, no art. 37, que, no caso de sua extinção, seu patrimônio reverterá em

benefício de instituição congênere registrada na Federação das Associações de

Imprensa do Brasil e inscrita no Conselho Nacional de Assistência Social.

Por fim, apresentamos a Emenda nº 1, na parte conclusiva deste parecer, a fim de

dar nova redação ao art. 1º do projeto, adequando o nome da entidade ao

consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.801/2009 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 da Imprensa do Sul do

Estado de Minas Gerais – AIS –, com sede no Município de Caxambu.”.

Sala das Comissões, 20 de outubro de 2009.

Chico Uejo, Presidente e relator - Ademir Lucas - Padre João - Dalmo Ribeiro Silva.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.804/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Gláucia Brandão, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Academia Nevense de Letras, Ciências e Artes, com

sede no Município de Ribeirão das Neves.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 1º/10/2009 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 3.804/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Academia Nevense de Letras, Ciências e Artes, com sede no Município de Ribeirão

das Neves.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no § 1º do art. 33 que o

exercício das funções dos eleitos para a Diretoria e os nomeados para a

administração não será remunerado; e no parágrafo único do art. 44 que, na hipótese

de sua dissolução, o patrimônio reverterá em benefício de entidade congênere,

vinculada ao setor literário, cultural, científico e artístico, registrada no Conselho

Municipal de Cultura.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.804/2009.
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Sala das Comissões, 20 de outubro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas, relator - Padre João - Chico Uejo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.807/2009

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 a Associação dos Moradores da Comunidade de Campo

Alegre, com sede no Município de Esmeraldas.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 1º/10/2009 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 3.807/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Moradores da Comunidade de Campo Alegre, 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 da instituição determina, no § 1º do art. 2º, que as atividades

dos Diretores e Conselheiros não são remuneradas; e, no art. 30, que, no caso de

sua dissolução, os bens remanescentes serão destinados a instituição congênere,

com personalidade jurídica, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social,

ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do
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Projeto de Lei nº 3.807/2009.

Sala das Comissões, 20 de outubro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Chico Uejo - Ademir

Lucas - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.812/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

utilidade pública o Asilo Imaculada Conceição, com sede no Município de Ervália.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 2/10/2009 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 3.812/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Asilo Imaculada Conceição, com sede no Município de Ervália.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas 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 inciso II do art. 35

que as atividades dos seus Diretores, Conselheiros, associados e instituidores não

serão remuneradas. Por sua vez, o inciso III do mesmo artigo estabelece que, na

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

entidade congênere, preferencialmente vinculada à Sociedade de São Vicente de

Paulo, dotada de personalidade jurídica, com sede e atividades preponderantemente

no Município de Ervália, e registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou
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a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.812/2009.

Sala das Comissões, 20 de outubro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo, relator - Ademir Lucas - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.817/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Almir Paraca, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Centro de Convivência Senhor do Bonfim da

Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de Bonfinópolis.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 3/10/2009 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 3.817/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Centro de Convivência Senhor do Bonfim da Sociedade de São Vicente de Paulo,

com sede no Município de Bonfinópolis.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que, no art. 36 do estatuto constitutivo da instituição, o inciso II determina

que os membros da Diretoria, bem como os Conselheiros, associados, instituidores,

benfeitores ou equivalentes não percebam remuneração; e o inciso III dispõe que, em
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caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado ao Conselho

Central de João Pinheiro da SSVP.

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

a Emenda nº 1, com a finalidade de indicar o nome correto do Município em que se

localiza a instituição: Bonfinópolis de Minas.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.817/2009 com a Emenda nº 1, a seguir.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se ao nome do Município de Bonfinópolis a expressão “de Minas”.

Sala das Comissões, 20 de outubro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo, relator - Ademir Lucas - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.819/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Centro de Equoterapia de Lavras - CEL -, com

sede no Município de Lavras.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 3/10/2009, 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 3.819/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Centro de Equoterapia de Lavras - CEL -, 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
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um ano e sua Diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o § 1º do art. 22 determina que

os Conselheiros, associados, benfeitores ou equivalentes não serão remunerados; e

o art. 39 dispõe que, em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade com fins congêneres, personalidade jurídica, sede e atividades

preponderantes no Estado ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.819/2009.

Sala das Comissões, 20 de outubro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo - Ademir Lucas - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.821/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em epígrafe tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Assistência à Criança e ao

Adolescente de Guaxupé, com sede nesse Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 3/10/2009 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 3.821/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Assistência à Criança e ao Adolescente de Guaxupé, 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
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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, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 22 determina que os

Diretores e os membros do Conselho Fiscal não são remunerados; e o art. 32 dispõe

que, em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

associação de objetivos semelhantes e considerada de utilidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.821/2009.

Sala das Comissões, 20 de outubro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Chico Uejo - Ademir Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.823/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Rêmolo Aloise, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária São Judas Tadeu -

ASJT -, com sede no Município de Piranguinho.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 3/10/2009 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 3.823/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária São Judas Tadeu - ASJT -, com sede no Município de

Piranguinho.

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



____________________________________________________________________________
1336

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 32 determina que as

atividades dos Diretores, Conselheiros e associados não serão remuneradas. Por sua

vez, o art. 36 dispõe que, em caso de dissolução da Associação, 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 3.823/2009.

Sala das Comissões, 20 de outubro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Chico Uejo - Ademir Lucas - Padre João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.056/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em análise “estabelece normas

para a preservação e para a promoção do patrimônio cultural associado ao transporte

ferroviário no Estado de Minas Gerais, altera a Lei nº 11.726, de 30 de dezembro de

1994, que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais, e a Lei nº

12.398, de 12 de dezembro de 1996, que dispõe sobre o Plano Mineiro de Turismo e

dá outras providências”.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21/2/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Cultura e de Fiscalização Financeira e

Orçamentária.

Cabe agora a esta Comissão, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art.

188 do Regimento Interno, emitir parecer quanto à juridicidade, constitucionalidade e

legalidade da matéria.

Fundamentação

O projeto de lei em estudo, nos termos de seu art. 1º, pretende que o Estado, em

colaboração com a comunidade, promova a proteção e a preservação dos bens
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móveis e imóveis que integram o patrimônio cultural associado ao transporte

ferroviário no Estado. E, ainda, altera a Lei nº 11.726, de 30 de dezembro de 1994,

que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais, e a Lei nº 12.398, de

12 de dezembro de 1996, que dispõe sobre o Plano Mineiro de Turismo.

Quanto à Lei nº 11.726, de 1994, a proposição visa a incluir os conjuntos

ferroviários do Estado no cadastro de que trata o art. 12. Ademais, acrescenta ao art.

6º da citada norma o inciso VI, prevendo que as ações do Estado relativas aos bens

de valor histórico, artístico, arquitetônico e paisagístico serão dirigidas à preservação,

defesa, conservação e promoção dos bens culturais que integram o patrimônio

cultural associado ao transporte ferroviário. Dispõe, ainda, que a realização de

intervenção destinada à conservação e restauração dos bens que integram tal

patrimônio deverá observar o disposto no art. 7º da referida norma, ou seja, a

contextualização histórica do bem; o respeito às contribuições válidas de todas as

épocas; a definição prévia do uso e da destinação do bem; a obrigatoriedade da

realização de estudo interdisciplinar prévio para orientar a elaboração e a execução

do projeto; a obrigatoriedade do acompanhamento e da documentação de todas as

etapas da intervenção, nos termos definidos pelo Instituto Estadual do Patrimônio

Histórico e Artístico de Minas Gerais – Iepha-MG. Estabelece que será precedida de

estudo e planejamento, nos termos do art. 11 da referida lei que se pretende

modificar, a exploração de atividade turística em bens ou áreas identificadas como de

interesse para a preservação do patrimônio em questão. Determina, também, que o

Estado incentivará a criação e apoiará a manutenção de arquivos, bibliotecas e

museus relacionados ao tema em estudo, nos termos das Seções III, IV e V da citada

lei. Acrescenta, ainda, à mencionada lei o art. 56-A, prevendo a criação de museu

destinado à preservação, pesquisa e exposição do patrimônio cultural em questão,

especialmente o constituído entre 1865 e 1960. Dispõe que,

“No caso de desativação de trechos ou de ramais ferroviários, a remoção dos bens

que integram a infraestrutura do transporte ferroviário dependerá de prévia consulta

de manifestação favorável do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de

Minas Gerais – Iepha-MG – e da expressa anuência do Município em que os bens

estejam localizados [sendo que a] transferência temporária para outro Estado da
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Federação ou para o exterior (...) obedecerá ao disposto no art. 53 [da lei em

questão]”.

No que toca à alteração da Lei nº 12.398, de 1996, a proposição pretende

acrescentar ao seu art. 3º o inciso XII, prevendo que o Estado implementará ações

estratégicas para o setor de turismo por meio de programas e projetos desenvolvidos

no âmbito da política de incentivo ao turismo direcionado para o patrimônio cultural

associado ao transporte ferroviário. E, ainda, que, na promoção de ações para

desenvolvimento, fomento e fortalecimento do turismo com relação aos bens a que se

refere o projeto, serão observados os princípios e os objetivos previstos nos seus

arts. 1º e 2º.

Feitas essas considerações, passamos à análise do projeto nos lindes de nossa

competência.

A matéria de que trata a proposição diz respeito à proteção do patrimônio cultural,

inserida, portanto, no campo da legislação concorrente do Estado e da União, nos

termos do art. 24, inciso VII, da Constituição da República, não havendo, na

legislação federal aplicável à espécie, nenhum dispositivo que entre em conflito com o

texto do projeto.

A Constituição Estadual, por sua vez, traça diretrizes para orientar a ação do poder

público na implementação de políticas que objetivam a proteção e a valorização da

cultura e do patrimônio histórico mineiro, dispondo, em seu art. 207, inciso IV, que

compete ao poder público adotar medidas adequadas “à identificação, proteção,

conservação, revalorização e recuperação do patrimônio cultural, histórico, natural e

científico do Estado”. Estabelece, ainda, em seu art. 209, que o Estado, com a

colaboração da comunidade, protegerá o patrimônio cultural, por meio de inventários,

registros, vigilância e outras formas de acautelamento e preservação. E, por fim, em

seu art. 208, delimita que constituem o “patrimônio cultural mineiro os bens de

natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, que

contenham referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos

formadores da sociedade mineira”. O conceito abrange as formas de expressão; os

modos de criar, fazer e viver; as criações científicas, tecnológicas e artísticas; as

obras, os objetos, os documentos, as edificações e os demais espaços destinados a
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manifestações artísticas e culturais; os conjuntos urbanos e os sítios de valor

histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, espeleológico, paleontológico,

ecológico e científico. Vê-se, pois, que o objetivo consignado no projeto em análise

coaduna-se com as diretrizes traçadas pela Constituição do Estado.

Por seu turno, a Lei nº 11.726, de 1994, dispõe, em seu art. 3º, que são

considerados patrimônio cultural mineiro os bens de natureza material e imaterial,

tomados individualmente ou em conjunto, que contenham referência à identidade, à

ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira, entre os

quais se incluem as formas de expressão; os modos de criar, fazer e viver; as

criações científicas, tecnológicas e artísticas; as obras, objetos, documentos,

edificações e demais espaços destinados a manifestações artístico-culturais; os

conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico,

espeleológico, paleontológico, ecológico e científico. Como se vê, o conceito é bem

amplo, não se justificando a alteração da citada lei para nela incluir os conjuntos

ferroviários, pois estes, caso possuam valor histórico, artístico, arquitetônico ou

paisagístico, já estão abrangidos na referida lei, nas medidas de proteção e

preservação. Ademais, havemos de convir que nem todo conjunto ferroviário do

Estado conterá referência à identidade, à ação nem à memória dos diferentes grupos

formadores da sociedade mineira.

Por fim, a condição prevista no art. 9º do projeto em comento configura limitação ao

direito de propriedade, matéria afeta ao regime de bens, não podendo ser tratada em

norma estadual. Ademais, como já foi dito, nem todo conjunto ferroviário do Estado

possui valor histórico, artístico, arquitetônico ou paisagístico que justifique a medida.

E o citado artigo, embora não seja expresso nesse sentido, institui, de fato,

tombamento, que é a forma de intervenção na propriedade pela qual o poder público

busca proteger o patrimônio cultural brasileiro. Sobre o tema, cumpre-nos informar

que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 1.706-4, publicada no

“Diário da Justiça” de 12/9/2008, posicionou-se no sentido de que o tombamento é

constituído mediante ato do Poder Executivo, que, observada a legislação pertinente,

estabelece o alcance da limitação ao direito de propriedade. Assim sendo,

entendemos que a instituição do tombamento deve ser formalizada por ato
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administrativo praticado pelo Poder Executivo, e não por meio de lei.

Vê-se que o projeto, da forma como concebido, encontra óbice à sua tramitação

nesta Casa. Para sanar os vícios apontados e corrigir algumas impropriedades

verificadas no projeto, apresentamos, na conclusão deste parecer, o Substitutivo nº 1.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.056/2009 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera as Leis nºs 11.726, de 30 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a política

cultural do Estado de Minas Gerais, e 12.398, de 12 de dezembro de 1996, que

dispõe sobre o Plano Mineiro de Turismo e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – A Lei nº 11.726, de 30 de dezembro de 199 4, fica acrescida do seguinte

art. 56-A:

“Art. 56-A – O Estado manterá museu destinado ao patrimônio cultural associado ao

transporte ferroviário, com a finalidade de guardar, preservar, pesquisar e expor, com

fins didáticos, os bens de relevante interesse, especialmente os produzidos ou

adquiridos entre 1865 e 1960.”.

Art. 2º – O art. 3º da Lei nº 12.398, de 12 de dezembro de 1996, fica acrescido do

seguinte inciso XII:

“Art. 3º – (....)

XII – incentivo ao turismo direcionado para o patrimônio cultural associado ao

transporte ferroviário.”.

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

Sala das Comissões, 20 de outubro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo, relator - Sebastião Costa - Padre

João - Ademir Lucas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.321/2009

Comissão de Direitos Humanos

Relatório

De autoria da Deputada Maria Tereza Lara, o projeto de lei em epígrafe, resultante
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do desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.067/2000, “dispõe sobre as condições e a

efetivação do trabalho dos sentenciados do sistema prisional do Estado de Minas

Gerais”.

A proposição foi analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão para que seja emitido parecer quanto ao

mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, V, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise tem por objetivo estabelecer condições para a efetivação

do trabalho dos sentenciados do sistema prisional do Estado.

A Constituição Federal, em seu art. 1º, determina que são fundamentos da

República Federativa do Brasil, entre outros, a dignidade da pessoa humana e os

valores sociais do trabalho. Determina, ainda, em seu art. 170, que a ordem

econômica, fundada na valorização do trabalho e na livre iniciativa, tem por fim

assegurar a todos uma existência digna, conforme os ditames da justiça social. Esses

dispositivos constitucionais nos permitem concluir que o trabalho está vinculado à

garantia da dignidade humana. Segundo a legislação, o preso continua usufruindo de

todos os direitos que não lhe forem retirados pela pena ou pela lei, incluindo-se o

direito a uma vida digna.

Os direitos do condenado estão previstos na Lei de Execução Penal - LEP -, Lei

Federal nº 7.210, de 11/7/84, a qual estabelece que o trabalho do condenado é um

dever social e tem finalidade educativa e produtiva. De acordo com o art. 31 dessa lei,

o trabalho é obrigatório para o preso condenado, na medida de suas aptidões e

capacidades, e facultativo para o preso provisório. Essa lei prevê ainda que o trabalho

será sempre remunerado, em valor não inferior a três quartos do salário mínimo,

devendo a remuneração destinar-se à indenização dos danos causados pelo crime, à

assistência à família, à cobertura de pequenas despesas pessoais do preso e ao

ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a manutenção do condenado.

Ainda conforme a LEP federal, apesar de o trabalho do preso não estar sujeito ao

regime da Consolidação das Leis Trabalhistas, o condenado tem direito a benefícios
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previdenciários.

Em âmbito estadual, a matéria de execução penal foi regulamentada pela Lei nº

11.404, de 25/1/94. Conforme o art. 39 dessa norma, o trabalho é obrigatório para o

sentenciado, sendo estabelecido segundo critérios pedagógicos e psicotécnicos,

buscando-se aperfeiçoar as aptidões e a capacidade individual do sentenciado, de

forma a capacitá-lo para o desempenho de suas responsabilidades sociais. O

trabalho será exercido de acordo com os métodos empregados nas escolas de

formação profissional do meio livre.

É importante ressaltar a questão da remição da pena por meio do trabalho. A

legislação estabelece que o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou

semiaberto poderá remir, pelo trabalho, parte do tempo de execução da pena,

abreviando a duração da sentença.

Ainda que o trabalho do preso seja uma exigência da legislação federal e da

estadual, estudos apontam que grande parte dos condenados no País estão ociosos

na prisão. Conforme tese do cientista social Elionaldo Fernandes Julião, ex-

funcionário da Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, 76% dos

presos do País estão ociosos. Conforme esse autor, trabalhar na prisão diminui as

chances de reincidência em 48%.

Portanto, impõe-se instituir mecanismos que proporcionem oportunidades de

trabalho ao sentenciado, conforme pretende o projeto sob análise.

A Comissão de Constituição e Justiça, ao emitir seu parecer, salientou que a

matéria objeto da proposição já se encontra regulada pela legislação. Assim, essa

Comissão apresentou o Substitutivo nº 1, por meio do qual propõe alterar a Lei nº

11.404, de 1994, determinando novos parâmetros para a fixação da remuneração do

preso. Consideramos oportunas as alterações propostas e acreditamos que, com os

parâmetros estabelecidos no substitutivo, o preso terá mais chances de concorrer a

uma vaga no mercado, além de receber o salário mínimo estipulado pelo governo

para o trabalhador livre.

Entretanto, a fim de aprimorar a proposição, julgamos conveniente apresentar a

Emenda nº 1 ao Substitutivo nº 1. A alteração proposta visa a instituir o certificado

Parceiros da Ressocialização, a ser concedido, anualmente, às pessoas jurídicas que
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contratarem sentenciados do sistema prisional do Estado. O objetivo do certificado é

tanto reconhecer o valor das empresas que contratam sentenciados quanto contribuir

para que outras assumam sua responsabilidade social e também os contratem,

colaborando para a ressocialização dos sentenciados do sistema prisional do Estado.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.321/2009 na

forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda nº

1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se ao Substitutivo nº 1 o seguinte art. 3º, renumerando-se os demais:

“Art. 3º - Fica acrescentado à Lei nº 18.401, de 28 de setembro de 2009, o seguinte

art. 11-A:

“Art. 11-A - Fica instituído o certificado Parceiros da Ressocialização, a ser

concedido, anualmente, às pessoas jurídicas que contratarem sentenciados

acautelados do sistema prisional do Estado, nos termos do regulamento e observado

o disposto na Lei Federal nº 7.210, de 11 de julho de 1984, e na Lei nº 11.404, de 25

de janeiro de 1994.”.”.

Sala das Comissões, 21 de outubro de 2009.

Durval Ângelo, Presidente e relator - Fahim Sawan - Vanderlei Miranda - Gláucia

Brandão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.506/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

O projeto de lei em análise, do Deputado Leonardo Moreira, tem por objetivo obrigar

os hotéis e motéis estabelecidos no Estado a adaptar suas instalações a fim de

garantir o acesso de pessoas portadoras de deficiência.

A proposição foi apreciada, preliminarmente, pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade da matéria na

forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, XIV, do Regimento Interno.
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Fundamentação

A proposição em epígrafe pretende obrigar os hotéis e motéis estabelecidos no

Estado a adaptar suas instalações para garantir acessibilidade às pessoas portadoras

de deficiência. O art. 1º estabelece que 2% dos quartos ou apartamentos dos

estabelecimentos que tiverem mais de 50 unidades deverão ser adaptados para

utilização por essas pessoas.

Essa medida mostra-se sintonizada com a Política Nacional para a Integração da

Pessoa Portadora de Deficiência, instituída pelo Decreto Federal nº 3.298, de

20/12/99. O inciso VIII do art. 46 desse decreto determina que os órgãos e as

entidades da administração pública federal, direta e indireta, responsáveis pela

cultura, pelo desporto, pelo turismo e pelo lazer estimulem a ampliação do turismo

para a pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a

oferta de instalações hoteleiras acessíveis e de serviços adaptados de transporte.

A Política Estadual dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência, estabelecida

na Lei nº 13.799, de 21/12/2000, seguindo as mesmas diretrizes da Política Nacional,

tem como um de seus objetivos, de acordo com o art. 2º, V, “o combate aos

preconceitos por meio da oferta de condições de integração social da pessoa

portadora de deficiência, desenvolvida em programas de saúde, educação, cultura,

esportes, lazer e profissionalização”.

Cumpre salientar que o número de pessoas que apresentam mobilidade reduzida

ou alguma deficiência física é significativo. O censo realizado pelo Instituto Brasileiro

de Geografia e Estatística - IBGE - em 2000 mostrou que aproximadamente 6% da

população do Estado declarou possuir alguma deficiência física ou dificuldade

permanente de caminhar ou subir escadas, isto é, possuem grau de redução de

mobilidade. Foram consideradas portadoras de deficiência física as pessoas que

apresentavam tetraplegia, paraplegia, hemiplegia permanente, falta de membro ou de

parte dele. Esse público necessita de proteção, não somente no mercado de trabalho

e nas áreas de educação, de saúde e de assistência social, mas também nas

atividades relacionadas ao lazer e à cultura.

Em relação à acessibilidade, estão em vigor a Lei Federal nº 10.098, de

19/12/2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da
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acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e

a Lei nº 11.666, de 9/12/94, que dispõe sobre normas para facilitar o acesso dos

portadores de deficiência física aos edifícios de uso público. Entretanto, nenhuma

dessas normas obriga hotéis e motéis a adaptar determinado número de quartos ou

apartamentos para utilização por pessoas com deficiência física ou mobilidade

reduzida. Dessa forma, fica a critério daqueles que oferecem serviços de

hospedagem adaptar suas instalações. No entanto, para que essas pessoas possam,

realmente, exercer o direito pleno ao lazer, na medida de suas necessidades, faz-se

necessário comando legal que o garanta.

Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o

Substitutivo nº 1, fazendo com que a proposição, a fim de facilitar a sistematização da

matéria, passe a modificar lei já existente, no caso a Lei nº 11.666. Além disso, foram

feitas algumas adaptações no projeto original para que não houvesse obstáculos

legais à sua aprovação e para garantir real integração social das pessoas com

deficiência física no Estado.

No entanto, a utilização da expressão “meios de hospedagem” no Substitutivo nº 1,

no lugar de “hotéis e motéis”, com o objetivo de abarcar outros tipos de

estabelecimento que prestam serviços similares, gera um problema de interpretação.

Segundo a Lei Federal nº 11.771, de 17/9/2008, que dispõe sobre a Política Nacional

de Turismo, a definição de “meios de hospedagem” é a seguinte:

“Art. 23 - Consideram-se meios de hospedagem os empreendimentos ou

estabelecimentos, independentemente de sua forma de constituição, destinados a

prestar serviços de alojamento temporário, ofertados em unidades de frequência

individual e de uso exclusivo do hóspede, bem como outros serviços necessários aos

usuários, denominados de serviços de hospedagem, mediante adoção de instrumento

contratual, tácito ou expresso, e cobrança de diária.

(...)

§ 4º - Entende-se por diária o preço de hospedagem correspondente à utilização da

unidade habitacional e dos serviços incluídos, no período de 24 (vinte e quatro) horas,

compreendido nos horários fixados para entrada e saída de hóspedes.”.

Dessa forma, a maioria dos motéis não estariam englobados no conceito de “meios
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de hospedagem”, já que o pagamento não é realizado por diárias.

Outro ponto importante é que tanto o projeto de lei original quanto o Substitutivo nº

1 se referem somente aos portadores de deficiência, não incluindo as pessoas com

mobilidade reduzida. Essas pessoas também carecem de proteção legal, mesmo que

sua situação seja temporária. Os conceitos de “pessoa portadora de deficiência” e

“pessoa com mobilidade reduzida” figuram no Decreto Federal nº 5.296, de

2/12/2004.

Por último, cabe salientar que a Lei nº 11.666 já prevê, no “caput” do art. 1º, a

adoção das prescrições da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT - sobre

a adequação das edificações e do mobiliário urbano à pessoa deficiente. Assim, não

é necessário que isso seja repetido, conforme pretende o Substitutivo nº 1, em outro

artigo da lei.

Diante do que foi explicitado, consideramos necessária a apresentação de

substitutivo para corrigir esses pontos, a fim de garantir a acessibilidade às pessoas

portadoras de deficiência física ou com mobilidade reduzida.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.506/2009, no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 2, a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Acrescenta o § 5º ao art. 1º da Lei nº 11.666, de 9 de dezembro de 1994, que

estabelece normas para facilitar o acesso dos portadores de deficiência física aos

edifícios de uso público, de acordo com o estabelecido no art. 227 da Constituição

Federal e no art. 224, § 1º, I, da Constituição Estadual.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica acrescentado ao art. 1º da Lei nº 11.666, de 9 de dezembro de 1994, o

seguinte § 5º:

“Art. 1º - (...)

§ 5° - Nos meios de hospedagem, conforme a definiçã o dada pela Lei Federal nº

11.771, de 17 de setembro de 2008, e nos motéis, com cinquenta ou mais quartos ou

apartamentos, as instalações de, no mínimo, 2% (dois por cento) de suas unidades

serão adaptadas para utilização por pessoas portadoras de deficiência física ou com
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mobilidade reduzida, observado o disposto no Manual de Recepção e Acessibilidade

de Pessoas Portadoras de Deficiência a Empreendimentos e Equipamentos

Turísticos, da Empresa Brasileira de Turismo - Embratur.”.

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

Sala das Comissões, 21 de outubro de 2009.

Rosângela Reis, Presidente - Cecília Ferramenta, relatora - Ademir Lucas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.586/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Ruy Muniz, o projeto de lei em epígrafe institui a Política

Estadual de Saúde do Homem e dá outras providências.

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

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Em seguida, foi

encaminhado à Comissão de Saúde, que, em sua análise do mérito, opinou pela

aprovação da matéria na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição pretende instituir a Política Estadual de Saúde do Homem,

abrangendo ações para conscientizar o homem quanto aos cuidados de saúde e à

importância de consultas médicas regulares e exames médicos periódicos.

O art. 1º do projeto em tela lista os objetivos da Política. Já o art. 3º autoriza o

Estado a estabelecer parcerias com organismos federais e municipais, universidades,

grêmios estudantis, sindicatos e outras entidades da sociedade civil para melhor

executá-la. Finalmente, o art. 4º indica as fontes de custeio para implementação do

projeto.

O autor, em sua justificação, destaca a necessidade de se superar o já

ultrapassado estigma cultural de o homem ter que ser resistente à dor para se

mostrar mais valente e corajoso. Essa conduta o leva a morrer mais cedo que a

mulher, por cuidar menos da saúde, menosprezar os sintomas e não procurar

tratamento devido à vergonha e ao preconceito.
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Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça informa que o assunto

tratado é de competência concorrente entre a União e os Estados, conforme

estabelece o inciso XII do art. 24 da Constituição da República. Além do mais,

destaca em seu parecer que “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”. Assim, entende essa Comissão não haver

óbice à tramitação do projeto.

Cabe ressaltar que a Comissão de Constituição e Justiça tem consolidado o

entendimento de que, em tese, projetos de lei, ainda que de iniciativa parlamentar,

podem fixar diretrizes de políticas públicas estaduais, não se admitindo, todavia, que

entrem em detalhes ou disponham sobre programas.

A Comissão de Saúde destacou a grande relevância do tema, pois “a expectativa

de vida dos homens tem-se mantido em torno de sete anos abaixo da média das

mulheres” e “os homens não procuram os serviços de saúde, seja por fatores

socioculturais, seja por dificuldades institucionais do serviço de saúde”. Destacou

ainda que a Portaria Federal nº 1.944, de 27/8/2009, já instituiu, no âmbito do

Sistema Único de Saúde - SUS -, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do

Homem. Assim, por entender que o projeto em tela carece de modificações para ficar

em consonância com a Política Nacional, apresentou o Substitutivo nº 1.

Do ponto de vista da análise financeira e orçamentária, escopo desta Comissão, o

projeto original e o Substitutivo nº 1 não criam despesas para os cofres públicos, por

conterem enunciados de caráter genérico e abstrato, que são apenas diretrizes para

a atuação do Estado. Para a sua implementação, dotações orçamentárias devem ser

alocadas em ações específicas, na Lei Orçamentária Anual, quando de sua

tramitação nesta Casa. Dessa forma, não contrariam a legislação referente a matéria

financeira e orçamentária, em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei

Complementar Federal nº 101, de 4/5/2000).

Em vista dessas considerações, entendemos que as alterações propostas pelo

Substitutivo nº 1 aprimoram o projeto original e não têm impacto no orçamento

público.
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Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.586/2009 no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Saúde.

Sala das Comissões, 21 de outubro de 2009.

Zé Maia, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Lafayette de Andrada -

Antônio Júlio - Inácio Franco - Juarez Távora.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.741/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 404/2009, o Governador do Estado enviou a esta

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

doar ao Município de Joaíma o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 17/9/2009 e encaminhada

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 estabelecem os arts. 102, III, “a”, e

188, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.741/2009 tem por escopo conferir a necessária autorização

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

com área de 10.100m², situado na Rua Ipê, no 100, nesse Município, e registrado sob

o nº 19.061, a fls. 4.700 do Livro 2-RG, no Cartório de Registro de Imóveis da

Comarca de Jequitinhonha.

O art. 18 da Constituição mineira exige a autorização legislativa para a alienação de

imóveis públicos. No plano infraconstitucional, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de

1993, que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui normas para

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

subordinação do contrato ao atendimento do interesse público.

Essa exigência está plenamente atendida com a finalidade expressa no parágrafo

único do art. 1º do projeto, pois o imóvel destina-se ao funcionamento da Escola

Municipal Dr. Antônio Jerônimo de Oliveira.
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Também na defesa do interesse coletivo, o art. 2º da proposição determina que o

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

de publicação da lei, não lhe tiver sido dada a destinação estabelecida ou estiver

desvirtuada a sua finalidade.

Embora não haja óbice à tramitação da matéria, apresentamos a Emenda no 1 no

final deste parecer, que dá nova redação ao “caput” do art. 1o, com o objetivo de

corrigir dado cadastral do imóvel indicado e sua localização.

Conclusão

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

do Projeto de Lei no 3.741/2009 com a Emenda no 1, apresentada a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao “caput” do art. 1º a seguinte redação:

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

constituído por área com 10.100m² (dez mil e cem metros quadrados), situado no

Bairro Ipê, nesse Município, registrado sob o nº 6.811, fichas 4.700 do Livro 2-RG, no

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jequitinhonha.”.

Sala das Comissões, 20 de outubro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Padre João - Ademir

Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.911 /2007

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.911/2007, de autoria do Deput ado Getúlio Neiva, que declara

de utilidade pública a Organização de Integração Social e Comunitária – Oisc –, com

sede no Município de Teófilo Otôni, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.911/2007

Declara de utilidade pública a entidade Organização de Integração Social e
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Comunitária – Oisc –, com sede no Município de Teófilo Otôni.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Organização de Integração

Social e Comunitária – Oisc –, com sede no Município de Teófilo Otôni.

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

Sala das Comissões, 14 de outubro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ronaldo Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.914 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.914/2008, de autoria do Deput ado Dinis Pinheiro, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária do Morembá em Progresso, com sede

no Município de Cana Verde, 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° 2.914/2008

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Morembá em Progresso,

com sede no Município de Cana Verde.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária do Morembá

em Progresso, com sede no Município de Cana Verde.

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

Sala das Comissões, 14 de outubro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ronaldo Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.327 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.327/2009, de autoria do Deput ado Sargento Rodrigues, que

declara de utilidade pública a Organização Toque de Arte - OTA -, com sede no

Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma original.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.327/2009

Declara de utilidade pública a Organização Toque de Arte - OTA -, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Org anização Toque de Arte - OTA -,

com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 30 de setembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.357 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.357/2009, de autoria do Deput ado Dinis Pinheiro, que declara

de utilidade pública o Lar dos Idosos Monsenhor Otaviano da Sociedade São Vicente

de Paulo, com sede no Município de Ladainha, 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° 3.357/2009

Declara de utilidade pública o Lar dos Idosos Monsenhor Otaviano de Ladainha -

Limo -, com sede no Município de Ladainha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Lar  dos Idosos Monsenhor Otaviano

de Ladainha - Limo -, com sede no Município de Ladainha.
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 14 de outubro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ronaldo Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.493 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.493/2009, de autoria do Deput ado Braulio Braz, que declara

de utilidade pública a Associação Filantrópica de Assistência Social - Afas -, com

sede no Município de Mar de Espanha, 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° 3.493/2009

Declara de utilidade pública a Associação Filantrópica de Assistência Social - Afas,

com sede no Município de Mar de Espanha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Filantrópica de

Assistência Social - Afas -, com sede no Município de Mar de Espanha.

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

Sala das Comissões, 14 de outubro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ronaldo Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.512 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.512/2009, de autoria do Deput ado Alencar da Silveira Jr., que

declara de utilidade pública a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Nova

Era – Apene –, 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
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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° 3.512/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Aposentados e Pensionistas do

Município de Nova Era - Apene -, com sede no Município de Nova Era.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Aposentados e

Pensionistas do Município de Nova Era - Apene -, com sede no Município de Nova

Era.

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

Sala das Comissões, 14 de outubro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ronaldo Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.524 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.524/2009, de autoria do Deput ado Gustavo Valadares, que

declara de utilidade pública a Associação Comunitária  de  Lagoa dos Mares -

Ascolmares -, com sede em Confins, 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° 3.524/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Lagoa dos Mares -

Ascolmares -, com sede no Município de Confins.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária de Lagoa dos

Mares - Ascolmares –, com sede no Município de Confins.

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

Sala das Comissões, 14 de outubro de 2009.
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Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ronaldo Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.526 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.526/2009, de autoria do Deput ado Tenente Lúcio, que

declara de utilidade pública a Casa de Reabilitação Jesus Cristo O Nazareno, 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° 3.526/2009

Declara de utilidade pública a entidade Casa de Reabilitação Jesus Cristo o

Nazareno, 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 Casa de Reabilitação Jesus

Cristo o Nazareno, com sede no Município de Uberlândia.

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

Sala das Comissões, 14 de outubro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ronaldo Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.529 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.529/2009, de autoria do Deput ado Carlos Gomes, que

declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores dos Bairros

Pedro Gomes e Planalto de Almenara, foi aprovado em turno único, com a Emenda

n° 1.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 3.529/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores dos Bairros

Pedro Gomes e Planalto de Almenara – ACMBPGPLA –, com sede no Município de

Almenara.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária dos

Moradores dos Bairros Pedro Gomes e Planalto de Almenara – ACMBPGPLA –, com

sede no Município de Almenara.

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

Sala das Comissões, 14 de outubro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ronaldo Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.535 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.535/2009, de autoria do Deput ado Wander Borges, que

declara de utilidade pública a Associação de Assistência a Carentes de Pirapora, com

sede no Município de Pirapora, 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° 3.535/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Assistência a Carentes de Pirapora,

com sede no Município de Pirapora.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Assistência a Carentes

de Pirapora, com sede no Município de Pirapora.

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

Sala das Comissões, 14 de outubro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ronaldo Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.536 /2009
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Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.536/2009, de autoria do Deput ado Wander Borges, que

declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Azurita -

Condecoma -, com sede no Município de Mateus Leme, 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° 3.536/2009

Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de

Azurita - Condecoma -, com sede no Município de Mateus Leme.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Con selho de Desenvolvimento

Comunitário de Azurita - Condecoma -, com sede no Município de Mateus Leme.

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

Sala das Comissões, 14 de outubro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ronaldo Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.556 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.556/2009, de autoria do Deput ado Antônio Júlio, que declara

de utilidade pública a Associação Pró-Melhoramentos do Conjunto Vitalino Ferreira da

Fonseca e Bairro Floresta, 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° 3.556/2009
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Declara de utilidade pública a Associação Pró-Melhoramentos do Conjunto Vitalino

Ferreira da Fonseca e Bairro Floresta, com sede no Município de Matozinhos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Pró-Melhoramentos do

Conjunto Vitalino Ferreira da Fonseca e Bairro Floresta, com sede no Município de

Matozinhos.

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

Sala das Comissões, 14 de outubro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ronaldo Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.564 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.564/2009, de autoria da Deput ada Rosângela Reis, que

declara de utilidade pública a Associação dos Deficientes Visuais de Ipatinga –

Adevipa –, com sede no Município de Ipatinga, foi aprovado em turno único, na forma

original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.564/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Deficientes Visuais de Ipatinga -

Adevipa -, com sede no Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Deficientes Visuais de

Ipatinga - Adevipa -, com sede no Município de Ipatinga.

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

Sala das Comissões, 14 de outubro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ronaldo Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.565 /2009

Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 3.565/2009, de autoria do Deput ado Tenente Lúcio, que declara

de utilidade pública o Elo – Instituto de Promoção e Defesa da Cidadania – Elo-

Cidadania –, 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° 3.565/2009

Declara de utilidade pública o Elo – Instituto de Promoção e Defesa da Cidadania –

Elo-Cidadania –, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Elo  – Instituto de Promoção e Defesa

da Cidadania – Elo-Cidadania –, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 14 de outubro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ronaldo Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.568 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.568/2009, de autoria do Deput ado Vanderlei Jangrossi, que

declara de utilidade pública a Associação da Igreja Batista Fonte da Vida, com sede

no Município de Bom Despacho, 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° 3.568/2009

Declara de utilidade pública a Associação da Igreja Batista Fonte da Vida, com sede

no Município de Bom Despacho.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação da Igreja Batista Fonte da

Vida, com sede no Município de Bom Despacho.

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

Sala das Comissões, 14 de outubro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.570 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.570/2009, de autoria do Deput ado Doutor Rinaldo, que

declara de utilidade pública a Obra Social Maria Guedes de Araújo, 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.

PROJETO DE LEI N° 3.570/2009

Declara de utilidade pública a entidade Obra Social Maria Guedes de Araújo, com

sede no Município de Esmeraldas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Obra Social Maria Guedes

de Araújo, com sede no Município de Esmeraldas.

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

Sala das Comissões, 14 de outubro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.572 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.572/2009, de autoria do Deput ado Wander Borges, que

declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Produtores Rurais de

Edgard Mello, com sede no Município de Itanhomi, 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° 3.572/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Produtores Rurais de

Edgard Mello, com sede no Município de Itanhomi.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária dos

Produtores Rurais de Edgard Mello, com sede no Município de Itanhomi.

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

Sala das Comissões, 14 de outubro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.578 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.578/2009, de autoria do Deput ado Dalmo Ribeiro Silva, que

declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Distrito de Sertãozinho, com

sede no Município de Borda da Mata, 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° 3.578/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Distrito de Sertãozinho

- AMDS -, com sede no Município de Borda da Mata.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Moradores do Distrito

de Sertãozinho - AMDS -, com sede no Município de Borda da Mata.
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 14 de outubro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.579 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.579/2009, de autoria do Deput ado Eros Biondini, que declara

de utilidade pública o Instituto de Acolhimento e Recuperação Eterna Misericórdia -

Iarem -, 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° 3.579/2009

Declara de utilidade pública o Instituto de Acolhimento e Recuperação Eterna

Misericórdia - Iarem -, com sede no Município de Lavras.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto de Acolhimento e

Recuperação Eterna Misericórdia - Iarem -, com sede no Município de Lavras.

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

Sala das Comissões, 14 de outubro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.580 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.580/2009, de autoria do Deput ado Eros Biondini, que declara

de utilidade pública a Associação de Jesus e Maria – Ajema –, com sede no

Município de Almenara, 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° 3.580/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Jesus e Maria - Ajema -, com sede no

Município de Almenara.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Jesus e Maria - Ajema

-, com sede no Município de Almenara.

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

Sala das Comissões, 14 de outubro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.581 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.581/2009, de autoria da Deput ada Gláucia Brandão, que

declara de utilidade pública a Obra Social da Paróquia São Francisco de Assis, 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° 3.581/2009

Declara de utilidade pública a entidade Obra Social da Paróquia São Francisco de

Assis, com sede no Município de Ribeirão das Neves.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Obra Social da Paróquia

São Francisco de Assis, com sede no Município de Ribeirão das Neves.

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

Sala das Comissões, 14 de outubro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ana Maria Resende.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.585 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.585/2009, de autoria do Deput ado Ruy Muniz, que declara de

utilidade pública a Associação Comunitária Recanto das Hortaliças da Vila Brasília e

Adjacências, com sede no Município de Montes Claros, 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° 3.585/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Recanto das Hortaliças da

Vila Brasília e Adjacências, com sede no Município de Montes Claros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária Recanto das

Hortaliças da Vila Brasília e Adjacências, com sede no Município de Montes Claros.

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

Sala das Comissões, 14 de outubro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.594 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.594/2009, de autoria do Deput ado Fahim Sawan, que declara

de utilidade pública o Centro de Integração João Gurgel de Souza, com sede no

Município de Veríssimo, 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° 3.594/2009
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Declara de utilidade pública o Centro de Integração João Gurgel de Souza, com

sede no Município de Veríssimo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Cen tro de Integração João Gurgel de

Souza, com sede no Município de Veríssimo.

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

Sala das Comissões, 14 de outubro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.596 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.596/2009, de autoria do Deput ado Alencar da Silveira Jr., que

declara de utilidade pública a Associação de Cultura da Comunidade Jardim

Alvorada, 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° 3.596/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Cultura da Comunidade Jardim

Alvorada, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Cultura da

Comunidade Jardim Alvorada, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 14 de outubro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.598 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.598/2009, de autoria do Deput ado José Henrique, que declara
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de utilidade pública a Associação e Ação Social do Bairro São Vicente, com sede no

Município de Manhuaçu, 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° 3.598/2009

Declara de utilidade pública a Associação e Ação Social do Bairro São Vicente, com

sede no Município de Manhuaçu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação e Ação Social do Bairro

São Vicente, com sede no Município de Manhuaçu.

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

Sala das Comissões, 14 de outubro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.599 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.599/2009, de autoria do Deput ado Rômulo Veneroso, que

declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Conjunto Habitacional

Francisco Bustamante, com sede no Município de Itanhandu, 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° 3.599/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Conjunto Habitacional

Francisco Bustamante, com sede no Município de Itanhandu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Moradores do

Conjunto Habitacional Francisco Bustamante, com sede no Município de Itanhandu.

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

Sala das Comissões, 14 de outubro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.626 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.626/2009, de autoria do Deput ado Alberto Pinto Coelho, que

declara de utilidade pública a Associação dos Amigos do Conjunto Vila Maria, com

sede no Município de Lagoa Santa, 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° 3.626/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Amigos do Conjunto Vila Maria, com

sede no Município de Lagoa Santa.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Amigos do Conjunto

Vila Maria, com sede no Município de Lagoa Santa.

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

Sala das Comissões, 14 de outubro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.648 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.648/2009, de autoria do Deput ado Antônio Carlos Arantes,

que declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Agricultores do

Barreiro e Silveira – Apabs –, com sede no Município de Ibiraci, foi aprovado em

turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
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seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.648/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Agricultores do Barreiro e

Silveira – Apabs –, com sede no Município de Ibiraci.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Pequenos

Agricultores do Barreiro e Silveira – Apabs –, com sede no Município de Ibiraci.

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

Sala das Comissões, 14 de outubro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ana Maria Resende.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 21/10/2009, as seguintes comunicações:

Do Deputado Alencar da Silveira Jr., notificando o falecimento do Sr. Rodrigo Murta,

ocorrido em 19/10/2009, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Djalma Diniz, notificando o falecimento da Sra. Maria Cezimbra

Camelo, ocorrido em 21/9/2009, em Mariana. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 24 DE OUTUBRO DE 2009

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA EM 22/10/2009

Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Doutor Viana - José Henrique - Sargento Rodrigues - Almir Paraca - Antônio

Genaro - Célio Moreira - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Inácio Franco - Juarez

Távora - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Walter Tosta - Wander Borges.

Falta de Quórum

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h1min, a lista de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A Presidência deixa

de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca as Deputadas e os Deputados para

a especial de logo mais, às 20 horas, nos termos do edital de convocação.

ATA DA 75ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/10/2009

Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Doutor Viana

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

Fase: Questão de ordem - Discussão e Votação de Proposições: Discussão, em turno

único, do Projeto de Lei nº 3.679/2009; questão de ordem; suspensão e reabertura da

reunião; discursos dos Deputados Carlin Moura e Antonio Júlio; apresentação da

Emenda nº 1; encerramento da discussão; designação de relator; emissão de parecer

pelo relator; votação do projeto, salvo emenda e subemenda; aprovação; votação da

Subemenda nº 1 à Emenda nº 1; aprovação; prejudicialidade da Emenda nº 1 -

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.366/2008; votação do Substitutivo nº 1,

salvo emenda e subemenda; aprovação; votação da Subemendanº 1 à Emenda nº 1;

aprovação; prejudicialidade da Emenda nº 1 - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei
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nº 3.619/2009; requerimento do Deputado Carlin Moura; aprovação do requerimento -

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.556/2008; aprovação na forma do

vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.962/2009;

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

Lei nº 3.149/2009; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º

turno, do Projeto de Lei nº 3.255/2009; apresentação da Emenda nº 1; encerramento

da discussão; votação do projeto, salvo emenda; aprovação na forma do vencido em

1º turno; votação da Emenda nº 1; aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de

Lei nº 3.300/2009; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º

turno, do Projeto de Lei nº 3.515/2009; aprovação na forma do vencido em 1º turno -

Declarações de voto - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Dinis Pinheiro - 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 - Cecília Ferramenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio

Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor

Rinaldo - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros

Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gláucia Brandão - Gustavo

Valadares - Inácio Franco - Jayro Lessa - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette

de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mauri

Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo

Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz -

Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a discussão e votação da matéria

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Questão de Ordem

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, é uma alegria vê-lo presidindo a

reunião. É muito importante, pois, com toda certeza, sua presença aqui traz

tranquilidade e unidade a esta Casa e a garantia de que votaremos os projetos da

pauta. Gostaria de dar conhecimento ao Plenário, Sr. Presidente, de que, hoje à

tarde, a Comissão de Direitos Humanos realizou um debate público sobre a questão

dos transplantes em Minas Gerais. Estiveram presentes o Ministério Público, o MG

Transplantes, o Hospital das Clínicas, a Secretaria de Estado de Saúde e também a

Secretaria Municipal de Saúde. A ótica da abordagem foi a perspectiva dos direitos

humanos. Sabemos que a questão de transplantes em Minas Gerais tem sido um

exemplo para todo o País, mas o modelo sofreu, nos últimos meses, uma crise muito

grande em função da saturação do Hospital das Clínicas, que é uma referência no

Brasil nessa questão, o que ensejou, dois meses atrás, a suspensão de novas

inscrições na lista de transplantes. O Hospital enfrentava uma grande incapacidade

de responder à demanda. É interessante, porque Minas já tinha alguns avanços

significativos em relação a transplante de córneas, de fígado, com um número bem

pequeno de espera na lista. Só no renal havia um número muito grande. Mas, há

muito tempo, não acontece concurso, a própria remuneração do profissional que

trabalha na área do transplante é pequena, e ainda os governos do Estado e

municipal não participaram na sua cota-parte como deveriam fazer. Houve
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entendimento entre os órgãos envolvidos, e temos boa notícia para Minas Gerais,

dada na reunião de hoje. O Hospital das Clínicas voltou a fazer inscrição na lista de

transplantes pela internet, como é o modelo atual. Na segunda-feira, haverá proposta

da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte e da Secretaria de Saúde de

fazer aporte de recursos ao Hospital das Clínicas para que retome, em ritmo mais

acelerado, a realização de transplantes em Minas Gerais. Essa é boa notícia. A

Comissão de Direitos Humanos tem proposta de fazer visita tanto ao Hospital das

Clínicas como ao MG Transplantes, e assumimos o compromisso de apresentar

emendas no Orçamento do Estado, ampliando recursos para a liberação de

transplantes. Assumimos esses compromissos em nome do Poder Legislativo, em

nome da Assembleia, porque hoje pensar em transplante é pensar na vida, nos

direitos humanos, e a Assembleia Legislativa não poderia se omitir nessa grave

questão que atinge tantos e tantos lares de Minas Gerais. Obrigado a todos e aos

Deputados Fábio Avelar e Getúlio Neiva, que garantiram o “quorum” e estiveram

presentes à reunião.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 3.679/2009, do

Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de

crédito com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - Bird - e dá

outras providências. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do

projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto.

Em discussão, o projeto.

Questão de Ordem

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, para facilitar os trabalhos desta noite,

caso V. Exa. ache plausível, poderia suspender a reunião por 5 minutos para

entendimentos no que diz respeito à provável emenda que deverá ser apresentada ao

projeto. Se houver entendimento em relação à emenda, não haverá necessidade da

discussão. Caso não haja entendimento, volto à tribuna para continuar a discussão do

projeto, se V. Exa. assim permitir.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 45 minutos para
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entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. Com a palavra, para

discutir, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Sr. Presidente, apenas uma informação rápida. Foi

esclarecido pelo Líder do Governo que o valor do empréstimo foi fixado em

US$461.000.000,00, estabelecido o teto máximo em reais, ou seja, o empréstimo

será contraído em dólares, mas, na conversão em reais, não deverá extrapolar o

montante final de R$1.078.000.000,00. Assim, o entendimento é que a emenda ficou

devidamente esclarecida. Decidiremos a questão de mérito em Plenário, portanto

estamos preparados para votar.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Antônio Júlio.

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

verdade a discussão será bastante breve. Tenho certeza de que esse projeto, da

forma como está sendo conduzido, está totalmente equivocado, porque, ao chegar ao

Ministério da Fazenda - o governo do Estado ainda precisa de autorização tanto do

Ministério, do Tesouro Nacional, quanto do Congresso e do Senado, para contrair

esse empréstimo -, teremos criado uma situação de dólar e de real. Chegou-se ao

valor de US$461.000.000,00, mas limitado a R$1.062.000.000,00. Até aí está certo.

Mas o empréstimo será em US$461.000.000,00, não será em real. Se tivéssemos

simplificado e votado o empréstimo de US$461.000.000,00, teríamos evitado todo

esse desgaste, até porque já conheço um pouco essa história. Na época do

Governador Itamar Franco, aconteceu praticamente igual. Nesse período, o dólar

variava muito, e, quando aqui chegou o empréstimo que o governo tentava contrair, o

PSDB, que hoje está no governo, catimbou, dizendo: “não pode votar porque não

pode ser feita essa relação dólar-real”. E foi aquela confusão. O Governador Itamar

Franco achou por bem retirar o projeto, porque não sabia quando aconteceria o

empréstimo e porque existiam as mesmas desconfianças que temos hoje.

Queria apenas encaminhar e dizer que estamos votando. Não sou contrário ao fato

de o governo pegar o empréstimo, mas as regras precisam ser mais claras, mais
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definidas, para que não fiquemos nessa dúvida sobre uma emenda de última hora, no

momento de votar, sobre um projeto de R$1.000.000.000,00, que está tramitando há

mais de 45 dias. Acho que isso é um desrespeito com o parlamento, com esta Casa.

Já poderíamos ter resolvido isso lá atrás, até porque o nosso Vice-Governador

mandou para cá uma planilha mostrando como esse recurso será gasto se for

liberado. Mas, na última hora, apresenta-se uma emenda mudando totalmente os

valores.

Até acho que, com a emenda apresentada pelo Deputado Lafayette de Andrada,

pelo menos se consertou um pouco a situação, porque o empréstimo ficou em

R$461.000.000,00. A única diferença foi que o dólar poderá ir a R$3,00, por exemplo,

e, então, o valor ultrapassará R$1.061.000.000,00. O governo fica então autorizado a

contrair o empréstimo de R$1.061.000.000,00, e aí deve ser feita a reversão do dólar.

Dessa forma fica certo. Mas, pela proposta inicial, eles queriam, na verdade, um

aumento de trezentos milhões no empréstimo. Essa foi a conta que fizemos e era o

que estava escrito.

Então, Presidente, votaremos. Acho que está certo, ficou bem clara a emenda

apresentada, concordaremos com ela. Mas foi um desrespeito para com esta Casa e

para com aqueles que estão nos ouvindo a apresentação de uma emenda na última

hora, no último dia, para a realização de um empréstimo de R$1.000.000.000,00,

quando o projeto entrou em turno único de votação. Não teremos direito de discutir

nem em dois turnos. Ficam as nossas dúvidas. Foi um desrespeito com o parlamento

a apresentação de uma emenda modificando o projeto, volto a repetir, na última hora,

no momento em que os Deputados estão prontos para votar. Não podemos concordar

com isso. Precisamos realmente discutir, falar, reclamar. Será votado? Será. Mas não

podemos deixar passar em branco, não podemos deixar de fazer nossa análise, não

podemos deixar de participar, porque senão seria muita omissão de nossa parte

vermos o que está acontecendo e ficarmos calados. Infelizmente, o Parlemanto

mineiro está evitando discutir as questões de governo. Não podemos discutir. Até

acho bastante interessante, Deputado Padre João, quando se levanta essa confusão,

porque discutimos, pelo menos ali no canto fazemos algumas discussões. Acho que

isso é importantíssimo. Temos a oportunidade de discutir, expor nosso ponto de vista,
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ouvir o ponto de vista do governo. Mas nada foi esclarecido.

Estou fazendo esse encaminhamento porque fiquei indignado com essa emenda, e

não foi pelo seu conteúdo, mas pela forma como foi apresentada: na última hora.

Também já fui governo e brigamos, muitas vezes, com a Oposição sobre a questão

dos empréstimos, etc. Mas volto a repetir: não podemos concordar com a forma como

foi feita a emenda. Vamos até votar, depois do acerto final com o nosso Líder, Padre

João, e com o Vanderlei Miranda, mas fica aqui a nossa indignação em relação a

essa emenda, apresentada de última hora, autorizando a mudança desse projeto de

empréstimo do governo, para R$1.062.000.000,00.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos.

- Vem à Mesa a Emenda nº 1, cujo teor foi publicado na edição do dia 22/10/2009.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que,

no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda do Deputado Luiz

Humberto Carneiro, que recebeu o n° 1, e, nos termo s do art. 211 do Regimento

Interno, designa como relator da matéria o Deputado Lafayette de Andrada. Com a

palavra, para emitir seu parecer, o Deputado Lafayette de Andrada.

- O Deputado Lafayette de Andrada emite seu parecer pela aprovação da Emenda

nº 1 na forma da Subemenda nº 1, que apresenta, cujo teor foi publicado na edição

do dia 22/10/2009.

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emenda e subemenda. As

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

Pausa.) Aprovado. Em votação, a Subemenda nº 1 à Emenda n° 1. As Deputadas e

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

Com a aprovação da Subemenda nº 1, fica prejudicada a Emenda nº 1. Está,

portanto, aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 3.679/2009 com a

Subemenda nº 1 à Emenda n° 1. À Comissão de Redação .

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 2.366/20 08, do Deputado Fahim Sawan,

que determina aos hospitais, às casas de saúde e às clínicas conveniadas com o

SUS que afixem em local visível e de maior circulação de público letreiro com a

seguinte frase: “Temos convênio com o SUS”, na forma que menciona. A Comissão

de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1,



____________________________________________________________________________
1376

que apresentou. A Comissão de Saúde opinou pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça, com a Em enda n° 1, que apresentou. A

Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça, com a Em enda n° 1, da Comissão de

Saúde. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Saúde, que opina

pela aprovação da Subemenda n° 1 à Emenda n° 1. Em votação, o Substitutivo nº 1,

salvo emenda e subemenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Subemenda nº

1 à Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como

se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Com a aprovação da Subemenda nº 1, fica

prejudicada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n°

2.366/2008 na forma do Substitutivo nº 1, com a Subemenda n° 1 à Emenda n° 1. À

Comissão de Saúde.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.619/2009, do Governador do Estado,

que 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. Vem à Mesa requerimento do Deputado Carlin Moura, solicitando o

adiamento da votação do Projeto de Lei nº 3.619/2009. Em votação, o requerimento.

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

Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.556/2008, da Deputada Gláucia

Brandão, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de brinquedos adaptados

para crianças portadoras de deficiência nos locais que especifica. A Comissão do

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

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

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

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de

Lei n° 2.556/2008 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.962/2009, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a permutar com José Barcelos Costa os imóveis que
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especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto

na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto,

aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n° 2.962/20 09 na forma do vencido em 1º

turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.149/2009, do Deputado Fábio Avelar,

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

especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto

na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto,

aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n° 3.149/20 09 na forma do vencido em 1º

turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.255/2009, do Governador do Estado,

que cria a Fundação Centro Internacional de Educação, Capacitação e Pesquisa

Aplicada em Águas - HidroEx - e dá outras providências. A Comissão de Fiscalização

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

discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa a Emenda nº 1, cujo teor foi publicado na edição do dia 22/10/2009.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que,

no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda do Deputado Zé

Maia, que recebeu o nº 1, e que, nos termos do § 4º do art. 189 do Regimento

Interno, será submetida a votação independentemente de parecer. 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 2° turno, o Projeto de Lei n° 3.255/2009 na

forma do vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.300/2009, do Deputado Domingos

Sávio, que altera a destinação prevista para o imóvel doado ao Município de Ijaci nos



____________________________________________________________________________
1378

termos da Lei nº 11.620, de 4/10/94. A Comissão de Fiscalização Financeira opina

pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto.

Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As

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

Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2° t urno, o Projeto de Lei n°

3.300/2009 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.515/2009, do Deputado André

Quintão, que altera a redação do art. 2º da Lei nº 14.599, de 23/1/2003, que autoriza

o Poder Executivo a doar ao Município de Matias Barbosa o imóvel que especifica. A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do

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

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

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em

2° turno, o Projeto de Lei n° 3.515/2009 na forma d o vencido em 1º turno. À

Comissão de Redação.

Declarações de Voto

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, venho declarar que votamos

favoravelmente à contração do empréstimo junto ao Banco Mundial, empréstimo esse

que pode chegar ao montante de R$1.048.000.000,00. É importante ressaltar, Sr.

Presidente, que estamos caminhando para a fase final do atual governo. O próximo

ano será o último. Neste ano, votaremos o último Orçamento do governo Aécio

Neves. Percebemos que esse governo, somados todos os empréstimos autorizados

por esta Casa, contrairá o montante aproximado de R$4.000.000.000,00. A

população de Minas Gerais precisa acompanhar bem esse raciocínio. Quando o

então Governador do Estado Itamar Franco entregou o governo, deixando “deficit” de

R$2.400.000.000,00, foi muito questionado. O atual governo promoveu toda uma

política com o chamado “deficit” zero, fazendo profunda crítica ao governo Itamar

Franco. Naquela época, o Governador Itamar Franco não podia lançar mão dos

empréstimos internacionais, porque nosso país não tinha crédito no exterior. A

economia estava devastada; o governo Fernando Henrique Cardoso praticamente

havia quebrado o Brasil. Hoje o governo Aécio Neves tem “deficit” superior ao do
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governo Itamar Franco. A diferença é que temos um Presidente da República que

aplicou política macroeconômica no Brasil, que favorece a ida de Estados, como

Minas Gerais, até o mercado internacional para contrair empréstimos como esse, de

quase R$4.000.000.000,00, em seu conjunto. Nós, da Oposição, primeiramente

temos a visão de responsabilidade com o Estado. Sabemos que o Estado será

entregue endividado, mas achamos que o endividamento, se bem-aplicado, pode

fazer bem a Minas Gerais. Isso só está sendo possível porque a política do

Presidente Lula, a política do Ministro Guido Mantega tem possibilitado esta

elasticidade e esta credibilidade do Brasil no mercado internacional. No que diz

respeito ao empréstimo atual, é importante deixar claro que fizemos questão de dizer

ao Vice-Governador Antonio Augusto Anastasia quais ações serão implementadas

nesse empréstimo. Uma das ações mais pleiteadas neste Estado, entre tantas outras,

são os chamados Links Faltantes, aquelas várias estradas do interior de Minas que

não estão asfaltadas e são justamente estradas de ligação de polos regionais

importantes. Por exemplo, há o Link Faltante da Comarca de Peçanha com a região

de Virgolândia e de Nacip Raydan, assim como o Link Faltante da Região de Água

Boa a Malacacheta, onde faremos audiência pública no dia 26. Ainda hoje, pela

manhã, estive com o Deputado André Quintão, na Comissão de Participação Popular,

numa audiência pública que tratava da revisão do Plano Plurianual de Ação

Governamental, em Itaobim. Contamos ali com a presença de inúmeros Prefeitos do

Médio e Baixo Jequitinhonha: de Salto da Divisa, de Virgem da Lapa, de Jenipapo de

Minas, de Itaobim e de diversas outras cidades da região. Ali também, Sr. Presidente,

há grande necessidade dos “links” faltantes, para ligar Virgem da Lapa e Salto da

Divisa e terminar alguns trechos da BR-367. Lembro que os Prefeitos e Vereadores e

as comunidades têm cobrado muito do Estado a construção dessas estradas, porque

são elas que vão garantir o desenvolvimento regional de Minas Gerais. Assim,

esperamos que o governo tenha a responsabilidade de aplicar esse empréstimo de

R$1.078.000.000,00 que nós, da Oposição, permitimos ser votado nesta Casa com

os olhos voltados para o povo deste Estado. E nunca mais me venham com a história

de dizer que o governo Itamar Franco deixou um “deficit” grande e que o governo

Aécio vai deixar “deficit” zero, porque na verdade ele vai deixar uma dívida de
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R$4.000.000.000,00 para os próximos governos pagarem.

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Com a palavra, para declaração de

voto, a Deputada Maria Tereza Lara.

A Deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana, votamos

esse empréstimo hoje, nesta Casa, depois de um amplo debate, sobretudo por parte

do nosso bloco, formado pelo PT, PCdoB e PMDB. O PT e o PCdoB já tinham

conversado com o Vice-Governador, reivindicando informações sobre como será

aplicado esse recurso. Assim, queremos que esta Casa e os Deputados, como é

nossa função, acompanhem de perto a aplicação desses recursos, para que eles

atendam às reais necessidades do povo de Minas Gerais. Entre essas reais

necessidades, sabemos que está a saúde: é preciso aplicar recursos para a melhoria

da qualidade da saúde, com investimentos em equipamentos públicos. Votamos

também hoje, nesta Casa, um projeto de autoria do Deputado Fahim Sawan, em que

se determina a colocação, em todos os hospitais e clínicas conveniados com o SUS,

uma placa com os dizeres “Temos convênio com o SUS”. Por falar em SUS, quero

lembrar que está em andamento uma grande campanha no Brasil para que o SUS

seja reconhecido como patrimônio social imaterial da humanidade. Assim, vamos

apresentar à Comissão de Saúde requerimento de realização de audiência pública

para apoiarmos esse movimento, essa ação coletiva - de sindicatos, de profissionais

de saúde e da população - para que, de fato, tenhamos o SUS como patrimônio

social imaterial da humanidade. O SUS é uma referência mundial. Sabemos que na

prática o SUS ainda tem de avançar muito. Precisamos de maiores investimentos,

precisamos aprovar a Emenda no 29, para que venham mais recursos das três

esferas de poder, mas o projeto do SUS realmente beneficia toda a população

brasileira e temos de garantir que haja realmente universalidade e qualidade na

saúde. Todos temos de lutar por isso. Quando eu era criança, os cidadãos, lembro-

me bem disso, que não tinham carteira assinada eram atendidos nas santas casas

como indigentes, ou seja, eram discriminados. Hoje todos os cidadãos e cidadãs

brasileiros têm o mesmo direito. É lógico que, como eu disse, temos de lutar para que

isso aconteça na prática, de maneira universal. Assim, que todos nós nesta Casa

reivindiquemos que recursos sejam aplicados na saúde para que o projeto do SUS se
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torne na prática o projeto ideal que todos desejamos. Obrigada.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, colegas Deputados, votamos, a

exemplo dos demais, favoravelmente à aprovação desse projeto que autoriza o

governo do Estado a contrair um empréstimo, e pelas mais óbvias razões. Mas é

preciso esclarecer algumas coisas, até porque há um ditado que diz que, se uma

mentira for repetida muitas vezes, ela pode levar o cidadão a achar que ela é

verdade. Com frequência, escutamos algumas observações absolutamente

inverídicas, inapropriadas, como, por exemplo, a de que o governo Fernando

Henrique quebrou este país; a de que, naquela época, era impossível contrair

empréstimo. Eu era Prefeito no período de 1996 a 2000; portanto, sou testemunha.

Citarei exemplo ocorrido em Minas: foi contraído empréstimo junto ao Banco Mundial

chamado Projeto Soma, que agora foi reeditado pelo governo Aécio Neves, com

recursos próprios. Na época, tratava-se de dinheiro emprestado junto ao Banco

Mundial, obviamente com aval do governo federal. Portanto, isso não tem fundamento

algum. Agora, é verdade que a economia do Brasil se estabilizou de lá para cá e que

o País ganhou condição melhor de competitividade. Mas, se se estabilizou, é porque

o governo Fernando Henrique implantou modelo macroeconômico que, por sinal, foi

seguido pelo Presidente Lula; não foi implantado pelo Presidente Lula. Não houve

novidade alguma. O próprio Presidente do Banco Central é o mesmo, veio do PSDB;

toda a linha política, do ponto de vista da macroeconomia, foi preservada, porque

estava certa. Foi isso o que corrigiu o caminho do Brasil: a implantação do Plano

Real, a implantação de nova moeda, o combate à inflação e a organização das

finanças públicas, incluindo-se a Lei de Responsabilidade Fiscal, que proíbe o

endividamento do Estado além de sua capacidade. Por que Minas não podia

endividar-se? Aí é verdade: porque não tinha capacidade de endividamento, mas

agora tem. E por que agora Minas tem capacidade de endividamento? Porque passou

a ter governo sério, austero, que organizou as finanças estaduais. O Vice-Governador

Antonio Augusto Anastasia, o verdadeiro maestro do planejamento de Minas, homem

preparado - não apenas culto, mas preparado -, homem de competência para a área

administrativa, ao lado do grande líder Governador Aécio Neves, organizou as

finanças. Isso nos dá a tranquilidade de aprovar empréstimo, já que o Estado está
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organizado financeiramente. Empréstimo para quê? Para serem feitos investimentos

sociais; para serem feitas ligações rodoviárias entre vários trechos que precisam unir

pontos estratégicos. As cidades que não o tinham agora já têm o acesso garantido no

próprio Orçamento do governo do Estado, por meio do Proacesso. Mas faltam essas

ligações entre regiões, entre cidades que são pavimentadas, como, por exemplo -

citei há poucos dias -, Pitangui a Papagaios, Divinópolis a Igaratinga, Bom sucesso a

São Tiago, minha terra natal, e várias outras, como está reivindicando o Governador.

Aprovamos esse projeto com a clareza de que é necessário, de que o Estado está em

condições de fazer o endividamento e de que isso não tem correlação alguma com o

governo Fernando Henrique ou com o governo Lula. Não é justo, não é correto - por

isso fiz a retificação -, não corresponde à realidade: o Brasil não deixou de tomar

empréstimos no exterior na época do Presidente Fernando Henrique; Minas Gerais

não deixou de tomar empréstimos no exterior na época do Presidente Fernando

Henrique. Eu era Prefeito e sou testemunha disso. Então, não é correto fazer essa

afirmativa. Portanto, o que temos hoje é um Estado organizado, administrado com

seriedade, com competência, com crédito e com capacidade de endividamento.

Quem atestou sua capacidade de endividamento? O governo do Presidente Lula,

porque essa é a regra do jogo, essa é a legislação que existe no Brasil: a Secretaria

do Tesouro, do Ministério da Fazenda, deu o atestado de que o governo de Minas

pode fazer endividamento externo, porque as finanças públicas de Minas estão

organizadas. Por fim, obviamente, agradeço aos colegas que votaram projeto de

minha autoria, resolvendo-se problema do Município de Ijaci, que é a doação de

imóvel para construção de casas populares. Assim, Sr. Presidente, esta noite foi

bastante produtiva. Aprovamos vários projetos para o bem de Minas Gerais, e isso

nos deixa muito felizes. Muito obrigado.

O Deputado Padre João - Obrigado, Sr. Presidente. De fato, votamos

favoravelmente a vários projetos. É verdade que tínhamos dúvida quanto a essa

contratação de empréstimo, porque o que tramitou nas comissões, desde a de

Constituição e Justiça, era o pedido de autorização para contratação de empréstimo

de US$461.000.000,00, o que equivale hoje a pouco mais de R$700.000.000,00.

Quando, em processo de obstrução, reivindicamos a prestação de contas do
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Governador em exercício, Prof. Anastasia, ele mencionou mais de 30 programas em

que estariam sendo empregados os recursos. O Vice-Governador esclareceu que o

valor era o equivalente a R$700.720.000,00, e não o que estão querendo agora, que

é dar esse salto para mais de R$1.000.000.000,00. Se juntarmos as duas

legislaturas, veremos que essa soma chega a mais de R$2.000.000.000,00. Ou seja,

onde está o “deficit” zero? Na verdade, estamos ajudando o Governador a endividar o

Estado cada vez mais. Se existe período de carência de seis anos, os próximos

Governadores pagarão a conta, comprometendo a capacidade de prestação de

serviços e de investimentos em infraestrutura. O Líder da Maioria estava dizendo que

quem criou as condições foi o governo Lula. No seu primeiro ano de governo, o

Presidente juntou os Governadores e viajou pelo País e ao exterior. Mesmo sido

fortes críticas, o Presidente criou essa capacidade para todos os Estados, inclusive

para Minas Gerais, que tem indústria e siderúrgica avançadas. O grande problema do

governo atual é não ter dinheiro para investir no servidor. Ele pega dinheiro para

investir na Cidade Administrativa, mas não dá reajuste aos servidores. Não dá para

entender. Existem servidores que ganham R$350,00. Gostaríamos que esses

recursos fossem destinados a outros programas, como o Luz para Todos, o

Proacesso, o ProMG, que recupera rodovias. O governo precisa enxergar que o bem

mais precioso é o servidor público. Se estamos em ano de crise, por que não parou

com os investimentos e deu reajuste aos servidores? O foco do governo é outro.

Votamos favoravelmente ao projeto, mas fazemos esses questionamentos. O servidor

público deveria ser o último a ser sacrificado. Infelizmente, na lógica do “deficit” zero,

na lógica do Choque de Gestão, a primeira vítima é o servidor. Foi com muito custo

que conseguimos a redução de ICMS, de 18% para 3%, para os agricultores

familiares. Mas continuamos na luta em favor do povo mineiro. 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 amanhã, dia 21, 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.
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* - Sem revisão do orador.

ATA DA 76ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 21/10/2009

Presidência do Deputado Doutor Viana

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

Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições: Votação,

em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.619/2009; discursos dos Deputados Carlin Moura,

Weliton Prado, Antônio Júlio e Paulo Guedes; votação do projeto, salvo emendas e

subemendas; aprovação; verificação de votação; ratificação da aprovação;

suspensão e reabertura da reunião - Questão de ordem - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Pinheiro - Sargento Rodrigues - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - 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 - Cecília Ferramenta - Célio

Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas

Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Durval

Ângelo - Elmiro Nascimento - 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 - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo

Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis -

Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -

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

1ª Parte

Ata

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a discussão e votação da matéria

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião os Projetos

de Lei nºs 2.366 e 2.556/2008, 2.962, 3.149, 3.255, 3.300 e 3.515/2009, apreciados

na extraordinária realizada ontem, à noite.

A Presidência anuncia aos colegas que ontem foi aniversário do nosso

companheiro Deputado Walter Tosta. Desejamos a ele parabéns, felicidades e muito

sucesso na sua vida particular e pública.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.619/2009, do

Governador do Estado, que 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. A Comissão de Justiça concluiu pela

constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração Pública opinou pela

aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 e 2, que apresentou. A Comissão de

Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 e 2,

da Comissão de Administração Pública. Emendado em Plenário, voltou o projeto à

Comissão de Administração Pública, que opina pela aprovação das Emendas nºs 3 e

4 na forma das Subemendas nº 1, que apresenta. Com a palavra, para encaminhar a

votação, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Sr. Presidente, nós, do Bloco PT-PMDB-PCdoB,
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realizamos exaustivo estudo e discussão sobre este projeto de lei da Cemig.

Chegamos à conclusão de que só encaminharemos favoravelmente à aprovação do

projeto se forem acatadas as emendas apresentadas na Comissão de Administração

Pública. O projeto original altera o objeto social da Cemig, autorizando esta empresa

pública de energia elétrica a explorar o serviço de internet. Com a aprovação do

projeto, a Cemig estará autorizada a fornecer o serviço de internet através da rede de

transmissão elétrica. Traduzindo, teremos internet através da tomada de luz.

Entendemos isso como uma boa proposta.

No projeto, a Cemig mudará seu nome e deixará de ser Centrais Elétricas de Minas

Gerais para ser Companhia Energética de Minas Gerais. Quais foram as três

emendas que consideramos fundamentais para a aprovação do projeto? A primeira

emenda, do Deputado Weliton Prado, acatada pelo Relator e Presidente da Comissão

de Administração Pública, Deputado Délio Malheiros, determina que a conta de luz e

a conta do serviço de energia elétrica venham na mesma conta apenas se houver

códigos de barra diferenciados, ou seja, o consumidor pagará duas contas

separadamente, por meio do código de barra. Se ele deixar de pagar um serviço, o

outro não será interrompido ou cortado.

Essa proposta está em plena sintonia com o Código de Defesa do Consumidor. Se

a Cemig não tiver tecnologia suficiente para separar os códigos de barra, obviamente

terá de emitir duas faturas, duas contas de luz. Em respeito ao Código de Defesa do

Consumidor, as contas têm de ser separadas por códigos de barra.

A segunda emenda, também do Deputado Weliton Prado, acatada pelo Relator

Délio Malheiros, é uma mera transcrição de uma resolução da Agência Nacional de

Energia Elétrica e determina que as receitas decorrentes do uso da infraestrutura da

Cemig para o serviço de internet sejam revertidas a favor da modicidade tarifária.

Traduzindo, isso significa que as receitas decorrentes do serviço de internet têm de

ser revertidas para a diminuição da conta de luz da Cemig. Por que isso, Sr.

Presidente? A Cemig existe há 50 anos. Durante todo esse tempo, nós,

consumidores mineiros, pagamos, através da conta de luz, a construção de postes, a

rede elétrica etc. E agora, a Cemig utilizará essa infraestrutura para fazer o serviço de

internet. Portanto, é mais que justo, mais que lógico, que essas receitas sejam
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revertidas para diminuição do preço da conta de luz. Já pagamos por essa estrutura

e, se ela será utilizada e disponibilizada para a internet, temos de ter as receitas a

nosso favor, com a diminuição da taxa de luz, pois pagamos para construir os postes,

colocar os fios e por toda a rede elétrica. É natural que, sendo utilizada essa mesma

estrutura, possamos ter o valor da conta de luz diminuído, porque já pagamos por

isso. Essa é uma resolução da Aneel, que estamos incluindo no projeto. Não há

possibilidade nenhuma de votar o projeto sem a inclusão desta subemenda: “As

receitas decorrentes do uso da infraestrutura para uso da internet têm de ser

revertidas para diminuição da conta de luz da Cemig”. Já que haverá internet, aquilo

que decorrer de sua receita diminuirá o valor da conta de luz. Não pode ser de

maneira diferente; é uma resolução da Aneel.

E a terceira emenda, que consideramos fundamental e muito importante, do

Deputado Délio Malheiros, determina que os lucros que a Cemig auferirá com o novo

serviço de internet deverão ser aplicados prioritariamente para levar energia elétrica

às comunidades que ainda não têm esse serviço. Traduzindo, há vários bairros em

Belo Horizonte, em Contagem, pelo interior afora e algumas comunidades rurais que

ainda não têm energia elétrica. Temos uma companhia que está caminhando para

oferecer o suprassumo da tecnologia, um dos serviços mais modernos, que é a

internet, e os recursos dele advindos têm de ser aplicados prioritariamente para levar

o serviço de energia elétrica às comunidades que não dispõem dela. Há vários

bairros em Belo Horizonte, em Contagem, que ainda não têm luz elétrica.

Como autorizar a empresa a dar um passo rumo ao futuro, se boa parte da

população ainda está na época da lamparina, da luz de velas? O lucro decorrente da

internet tem de ser usado para levar luz elétrica a todos os consumidores mineiros,

universalizar o Luz para Todos, garantir luz a todos os bairros de Belo Horizonte e de

Minas Gerais e para a criação de infraestrutura. Nos últimos dias, com a forte chuva

em todo o Estado, o serviço de energia elétrica da Cemig caiu e demorou dois ou três

dias para ser reposto por falta de funcionário e de infraestrutura. Portanto, esse lucro

tem de ser revertido para garantir o fornecimento de energia elétrica e a

universalização do serviço.

Presidente, nós, da Oposição, do Bloco PT-PMDB-PCdoB, temos plena
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compreensão da questão. Queremos contribuir para que a Cemig ingresse no

mercado da internet. Não somos contrários a isso, mas a favor. Acreditamos que se

trata de um avanço, de uma modernização importante. A empresa será uma das

primeiras no mundo a fornecer internet por meio da tomada. Isso é muito bom, pois

facilitará a todos o acesso à internet, será um serviço moderno. Mas isso não pode

visar apenas ao lucro dos seus acionistas; o consumidor mineiro, o consumidor da

Cemig, precisa ter garantida a redução da sua conta de luz e, sobretudo, luz elétrica

para todos os consumidores mineiros, com preço justo e qualidade de serviço.

Encaminhamos favoravelmente à aprovação do projeto, desde que as três emendas

citadas sejam aprovadas. Se não forem acatadas pelo governo, não há como aprová-

lo. Sem as emendas, o projeto estará simplesmente a serviço dos interesses dos

acionistas particulares, privados, e não a serviço do consumidor mineiro.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Weliton

Prado.

O Deputado Weliton Prado* - O Deputado Carlin Moura disse muito bem. Ano após

ano, a empresa aumenta sua lucratividade e cobra a tarifa mais cara não do Brasil,

mas do mundo. Só de ICMS são 42%. Hoje o Presidente Lula estará em Ouro Preto

para o lançamento do PAC das cidades históricas. Mais uma vez vem à mente

Tiradentes, o mártir da Inconfidência Mineira, morto por 20%, ou seja, um quinto da

Coroa. Só na tarifa de energia o povo mineiro paga 42% de imposto. E agora que

tudo está pronto, uma maravilha? Nesses 57 anos, a Cemig cobrou tarifas bem altas

e deixou as redes prontas. Basta ligar o plugue na tomada para acessar a internet.

Quem pagou por isso foi a população. É mais do que justo que o governo garanta o

direito do cidadão. Já está consolidado, por meio de determinação da Aneel, que 90%

de todo o lucro que a Cemig tiver, na exploração da internet por energia elétrica, seja

abatido, seja utilizado para modicidade tarifária, para reduzir o valor da conta de luz.

Isso é uma justiça. É fundamental a aprovação dessa emenda para fazer justiça aos

consumidores, que pagam uma tarifa de energia muito cara. A “Folha de São Paulo”

trouxe, nesse domingo, uma série de denúncias sobre os reajustes tarifários feitos

principalmente em 2002, quando o valor da energia subiu para o espaço. A Cemig

tem de devolver isso. Houve erros. Há ações a esse respeito tramitando na Justiça.
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No próximo processo de análise de revisão tarifária anual, tem de haver o abatimento

no valor da conta de luz. O governo de Minas já poderia dar o exemplo, na votação

do Projeto nº 3.619, aprovando as emendas que o melhoram. Esse é o papel da

Oposição. O papel da Oposição é ajudar a fazer as mudanças de que o Estado

precisa. Vemos que a Oposição no Estado de Minas é totalmente diferente da

Oposição no Congresso Nacional. Aqui contribuímos, aqui votamos a favor. Votamos

a favor, ontem, do projeto de empréstimo de mais de R$1.000.000.000,00, quase

US500.000,00, que será feito junto ao Bird. Contribuímos com o governo para o

desenvolvimento do Estado. Isso mostra que a Oposição é responsável. Infelizmente,

o governo não age da mesma forma. Estão aí os Agentes Penitenciários, paralisados.

O governo demitiu mais de 300 Agentes e afastou mais de 250 concursados. Vejam a

aberração num Estado Democrático de Direito. Quando se exerce livre direito de

greve, o governo afasta servidores efetivos e demite sumariamente os contratados.

Acha que pode fazer o que quiser no Estado. Os servidores não podem nem

reivindicar. O governo acabou com o vale-refeição dos servidores. Em contrapartida,

gasta mais de R$2.000.000.000,00 com o Centro Administrativo. É preciso colocar o

dedo na ferida. Emendas como essas fazem justiça à população de Minas Gerais,

aos consumidores, que já estão sacrificados. Por isso, é preciso a aprovação.

Fazemos um apelo a todos os Deputados, pois são emendas que melhoram muito o

projeto. Do ponto de vista constitucional, elas estão de acordo com a legislação, vêm

atender o que a Aneel pede. A população está muito sofrida. Temos falado aqui, por

diversas vezes, que a energia elétrica é como o arroz e o feijão da população

brasileira. São bens públicos essenciais à vida. Se são essenciais, não podem ser

tratados como mera mercadoria. É isso que está sendo feito em nosso Estado, com

aumentos em cima de aumentos. Se observarmos esses aumentos, realizados desde

2002, veremos que estão muito acima de qualquer índice inflacionário. Os aumentos

foram muito superiores à inflação. No ano passado, conseguimos uma grande vitória.

Em 56 anos de Cemig, foi a primeira redução da história. O aumento seria de 17%.

Conseguimos provar a existência de várias irregularidades na planilha de custos.

Hoje estão aparecendo várias irregularidades e há possibilidade de a Cemig ter de

devolver os valores pagos indevidamente ou abatê-los nas futuras contas. Neste ano,
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a Cemig queria 33% de aumento no valor da conta de luz. Por mobilização e pressão,

esse aumento ficou em 4%, abaixo da inflação. A Cemig queria fazer uma licitação de

veículos que custam R$30.000,00, mas, no montante geral, estava alugando-os por

R$147.000.000,00. Se fossem comprados, esses veículos ficariam, no máximo, em

R$60.000.000,00. Conseguimos, pela terceira vez, na Justiça, impedir essa licitação.

Se não tivéssemos conseguido isso, esse valor iria para a planilha do ano que vem. A

população pagaria uma conta de luz mais cara. Conseguimos agora uma outra vitória.

Vou dar até o exemplo de um consumidor que foi vítima de roubo. Em seu comércio

estragaram o medidor de energia. Imediatamente, ele chamou a polícia e fez o

Boletim de Ocorrência. No outro dia, a Cemig foi até lá e “lascou” uma conta de luz de

mais de R$41.000,00, sem que tenha havido aumento no consumo. Agora esse

cidadão que estava sendo acusado injustamente pela Cemig não pode mais ter sua

conta de luz cortada. Primeiro, a empresa precisa provar e tem de entrar na Justiça

para fazê-lo, tendo o cidadão o direito de defender-se. É outra grande decisão da

Justiça. Aliás, queria parabenizar a Defensoria Pública. A Cemig queria colocar o

nome de quem estava inadimplente no SPC e no Serasa, além de cortar-lhe a luz. O

Estado é desse jeito. Se se atrasa o pagamento do IPVA, que é um dos mais caros

do Brasil, a multa é pesada. Além disso, é preciso pagar o licenciamento, que

praticamente só existe em Minas Gerais. O Estado não tem dó, é implacável. Se não

se pagar a conta de água, de luz, ele corta o serviço, e ainda queriam colocar o nome

do cidadão no SPC e no Serasa. Conseguimos impedir essa grande injustiça.

Estamos colecionando muitas vitórias em relação à Cemig e em favor do povo

mineiro. Defendemos a nossa Companhia com unhas e dentes, mas temos de estar

ao lado do cidadão e não podemos aceitar que a empresa cometa várias injustiças

contra os consumidores, sobretudo os pequenos e médios comerciantes do nosso

Estado.

As emendas apresentadas realmente promovem justiça. Estamos encaminhando

favoravelmente ao projeto, mas temos de resguardar a legislação. Estamos na

Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Temos o papel de fazer leis e de fiscalizar

os atos do Poder Executivo. Não podemos, de maneira nenhuma, aprovar um projeto

que está totalmente contrário à legislação federal. As emendas são importantíssimas
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e visam resguardar os direitos dos consumidores, porque as redes já estão prontas.

E, para o consumidor que pagou muito caro nesses mais de 57 anos da Cemig, agora

é como se fosse um aluguel. O cidadão tem o direito de ser ressarcido, porque os

lucros que a Cemig obterá nessa nova modalidade de serviço - exploração de internet

pela rede elétrica - serão muito grandes. Esses lucros têm de servir para promover a

modicidade tarifária, para abater o valor da conta de luz. É isso o que estabelece a

resolução da Aneel, e a Cemig não está acima da lei. Ela não pode rasgar a

legislação, fazer o que quer, em detrimento do consumidor. Quando é para favorecer

os grandes, aí não existe problema nenhum. Quando é para se expandir, comprar a

Light ou a Companhia de Brasília, fazer transações no exterior, trabalhar com o índice

Dow Jones, não existe problema nenhum. Pode gastar o que for, divulgar no Estado e

no Brasil inteiro, é aquela euforia. Mas, quando a medida se destina a beneficiar o

consumidor, infelizmente não tem jeito: a lei tem de ser cumprida. E aí temos de nos

mobilizar, brigar, entrar na Justiça.

Estamos encaminhando a favor do projeto de lei que altera a Lei nº 8.655, que

muda a denominação das Centrais Elétricas de Minas Gerais para Companhia

Energética de Minas Gerais, dispõe sobre a ampliação de seu objetivo social, bem

como dá outras providências, como, por exemplo, explorar a internet pela rede

elétrica. Somos a favor disso, só que o lucro tem de ser revertido ao cidadão

mediante o abatimento do valor da conta de luz do consumidor mineiro, já tão

sacrificado, pois paga uma das tarifas de energia mais caras do Brasil e de todo o

mundo. Está firme o Bloco PT-PCdoB e o PMDB na vanguarda em defesa do

consumidor mineiro.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Antônio

Júlio.

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

tema Cemig sempre nos traz inspiração para falar alguma coisa. Ficamos, às vezes,

um pouco indignados ao ver tanta propaganda da Cemig. Se analisarmos os grandes

jornais ou as emissoras de televisão, de cada cinco propagandas no horário nobre,

três são do governo do Estado. Mas isso não é o que nos preocupa mais, porque até

o governo, para continuar mantendo a mordaça na imprensa, tem de pagar. E, para
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pagar, tem de fazer propaganda. Então, usam as empresas para financiar a mordaça,

e a censura instala-se no Estado de Minas Gerais. Isso não é de agora, mas de muito

tempo.

Mas o que me deixa mais indignado são as tarifas da Cemig. Temos de fazer

alguma coisa. Não são só as tarifas. Refiro-me a elas, Deputado Carlin Moura, mas

também ao fato de que, se V. Exa. montar hoje uma empresa em Contagem, sua

cidade, sua terra natal, ou expandir seu negócio, a Cemig não terá energia elétrica

para fornecer-lhe. V. Exa. terá de fazer um investimento na distribuidora Cemig para

poder ter energia elétrica. Dizem até que - parece-me - Minas lançou um programa, o

Minas Avança, avança não sei o quê. Há pouco, estive com um empresário na

Cemig, e ele está em tempo de quebrar, porque montou um frigorífico, mas não tem

energia elétrica. O local fica perto de Divinópolis: é São Sebastião do Oeste. Isso me

assusta. Se há esses apagões quando arma chuva, isso é falta de investimentos na

distribuição. A geração tem dado lucros exorbitantes. A empresa deu 25% de lucro

líquido em cima do faturamento. Nem a Casa da Moeda tem esse lucro; só a Cemig

tem. Contudo, não tem dinheiro para fazer investimentos na distribuição. Então, há

alguma coisa errada. Minas está andando para trás. Tenho dito aqui, há mais de 4

anos, que Minas não tem energia para fornecer às grandes indústrias, a não ser que

o empresário banque o investimento. Você tem de bancar o investimento.

Tenho até alertado algumas pessoas e empresários que pensam em realizar algum

projeto, em Minas Gerais, para que, no seu custo de industrialização, no seu custo

para manter a sua planta, não se esqueçam de colocar o investimento na Cemig,

porque, do contrário, ela não terá energia para fornecer-lhes. O Dr. Djalma,

Presidente, diz que energia há, que está sobrando. Deputado Dalmo Ribeiro Silva,

está sobrando, mas, quando você trabalha no horário de pico, de 7 horas às 10 horas

da noite, paga 300% a mais de energia elétrica. Há indústrias, em Minas Gerais,

inviabilizadas, porque não têm condições de colocar um gerador para funcionar no

horário de pico, perdendo toda a capacidade de competir com o Estado de São

Paulo, que também cobra a mais no horário de pico, mas muito mais barato. A Cemig

também não faz compensação - e poderia fazê-lo - para as pessoas que trabalham

de madrugada, já que, nesse horário, a energia elétrica, teoricamente, estaria
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sobrando.

Então, há algumas coisas erradas. Precisamos discutir isso na Assembleia

Legislativa. Depois que criaram a tal agência reguladora de energia elétrica, o setor

desandou de uma vez, porque todos os Diretores da Aneel são ex-Diretores de

companhia de energia elétrica. Trabalham em função da energia elétrica e dos custos

e lucros das empresas de energia elétrica, enquanto o consumidor fica sempre

pagando a conta. Nesta semana, vimos nos noticiários - não sei se o Deputado

Weliton Prado se referiu a isso - que descobriram um erro, uma cobrança a mais

numa taxa da Aneel. Foram cobrados R$7.000.000.000,00 a mais do consumidor. E

isso vai acontecendo, vai acontecendo, o parlamento não se manifesta, o Congresso

Nacional finge que não está acontecendo nada, e nós ficamos aqui, omissos e

submissos em relação ao que tem acontecido. Precisa haver uma resposta.

Penso que o mais grave, em todo esse processo, Deputada Ana Maria Resende, é

que todos os supermercados de Montes Claros - e poucos Deputados se atentam

para isso - são obrigados a colocar um gerador de energia dentro das suas

dependências. A senhora sabia disso? Não vou especificar, mas procure se informar

em qualquer supermercado de médio porte para cima. Os supermercados são

obrigados pela Cemig a ter um gerador de energia elétrica fornecido por uma

empresa da Cemig ou de ex-Diretores da Cemig. É a tal da eficiência. Então, há

alguma coisa errada, algum equívoco até na questão da publicidade. Do contrário, a

Cemig está fazendo uma publicidade enganosa. Como ela tem a melhor energia do

Brasil, se falta energia onde mais é necessário: nas empresas? Por que uma

empresa, para trabalhar de 19 horas às 22 horas, tem de pagar 300% a mais de

energia elétrica, ou seja, de taxa pelo kW/h? Se não fizer isso, terá de comprar um

gerador da Cemig a diesel. E essa Companhia diz que produz a energia mais limpa

do Brasil, que é da hidrelétrica, mas vende geradores a óleo diesel, que é altamente

poluente, e incentiva seu uso.

Deputado Paulo Guedes, conheço um caso em que a Cemig obrigou uma empresa,

que tinha de trabalhar durante 24 horas por dia, a usar um gerador. Quando fez isso,

a empresa viu que a energia proveniente do gerador era mais barata do que a da

Cemig, mesmo fora do horário de pico. Então, a Cemig, depois que e empresa
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investiu no gerador, negociou para que o desligasse, dizendo que continuaria

fornecendo a energia elétrica, pois o prejuízo seria muito grande, já que a energia

estava passando, mas não estava sendo consumida e, em consequência, não estava

sendo cobrada.

Acontecem muitos fatos nesse setor de energia elétrica de Minas Gerais e do Brasil

todo. Estou procurando obter informações sobre a Companhia Força e Luz

Cataguazes-Leopoldina, para ver se o sistema é o mesmo e se essa é uma decisão

da Aneel ou da empresa geradora e distribuidora, pois não é possível que a situação

continue desse jeito. Minas Gerais não pode continuar a dizer que tem a melhor

energia do Brasil, se isso não é verdade.

Trago vários e vários casos que tentei resolver na Cemig, em que as empresas

precisam da energia elétrica para funcionar e para crescer, mas não podem porque

não a têm, a não ser que façam investimentos na distribuição da energia elétrica da

Cemig. Muitos dizem que a Cemig não foi privatizada. Ela foi privatizada sim. O ex-

Governador Eduardo Azeredo, do PSDB, vendeu os 33% da Cemig e deu aos

compradores o direito de mandar e mamar na Companhia o tanto que quisessem. O

ex-Governador Itamar Franco, com a Assembleia Legislativa, que teve participação

efetiva com a CPI que apurou todas as falcatruas, à época, na venda desses 33%,

conseguiu tirar o controle do Banco Opportunity, do Daniel Dantas, que ficou famoso

nos jornais do Brasil. Eles tinham os 33% e o controle da Cemig nas compras, nas

vendas e nos contratos. No meio desse caminho, há um fato mais grave. Sabe

quanto esse grupo pagou por essa compra? Nenhum tostão, pois o dinheiro foi

subsidiado pelo BNDES, e essa dívida está pendente até hoje, pois eles não pagam

as prestações. Há uma briga entre eles e o BNDES, porque querem receber os

dividendos, mas não querem pagar ao Banco. Há um imbróglio, e a Andrade

Gutierrez está comprando esse passivo do Banco Opportunity por R$25.000.000,00.

Até eu posso comprá-lo e pago até R$26.000.000,00, pois o dinheiro virá de outra

pessoa, e não terei de desembolsar nada. O passivo só mudará de dono. Essa

questão do Banco Opportunity e a Cemig é um caso sério e terá de ser resolvido.

Quando se fala de Cemig, o problema é complicado, pois, por ter uma rentabilidade

acima de qualquer média, recebe prêmios por eficiência e por tudo. É claro que isso
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acontece. Essa meia dúzia que mama hoje na Cemig tem mesmo de vender essa

ideia, pois os dividendos são muito altos. Os que têm dividendos a receber soltam

foguetes toda vez em que fecham o balanço e ocorre a distribuição.

Sr. Presidente, para encerrar, há essa questão de a Cemig mudar seu objeto para

também usufruir da internet. Isso é correto, e não deveria ser necessária uma

legislação própria, pois isso é necessário somente para beneficiar os sócios, já que

obterão mais lucros e renda. É isso o que querem. Se é necessária essa

remodelação da Cemig, estamos de acordo. A Cemig precisa ser passada a limpo no

Estado de Minas Gerais. A Cemig precisa resolver o problema da distribuição de

energia elétrica no nosso Estado. Minas está andando para trás. Quem conhece

Minas Gerais além da Secretaria de Fazenda, além das taxas do meio ambiente e

além da Cemig, não é o Estado de Minas Gerais, infelizmente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Paulo

Guedes.

O Deputado Paulo Guedes* - Sr. Presidente, concordo com o meu colega,

Deputado Antônio Júlio: precisamos rediscutir o papel da Cemig no Estado de Minas

Gerais. Existem vários problemas de todas as ordens. Realmente, o Deputado

Antônio Júlio tem toda razão.

Não entendo por que a Cemig faz tanta propaganda, gasta tanto dinheiro com

propaganda se não tem concorrente, se é uma empresa única. Não temos outra

saída, não temos outra empresa, tem que ser a Cemig mesmo. Portanto, não há

necessidade de gastar milhões com propagandas. A Cemig deveria utilizar os

recursos que utiliza com a propaganda para resolver problemas das regiões mais

pobres de Minas Gerais, onde ela esquece que tem gente, como é o caso do Norte

de Minas, onde não pode ter vento, o tempo não pode mudar, e qualquer formação

de chuvas faz com que a energia vá embora. Na maioria das cidades do Norte de

Minas, as Prefeituras não podem promover um evento ou uma festa porque, se ligam

o som, a energia cai na cidade inteira.

Onde está a eficiência tão massacrante que é dita todos os dias nos jornais e na

televisão? Precisamos saber disso. Se essa eficiência existe, é para poucos. Isso

está chegando aqui, a Belo Horizonte também. Há três semanas seguidas, tenho
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estado no Aeroporto da Pampulha e, por volta das 18 horas, começa a chover, e a

energia vai embora. Ontem, houve um evento à tarde, e a energia foi embora no

edifício Tiradentes, na Assembleia Legislativa, durante 10 minutos. Onde está a

eficiência da Cemig?

É importante aprovar o projeto. Votaremos a favor, mas queremos que a Cemig

deixe de lado essa visão de só querer lucrar. É lucro, lucro e lucro. A famosa

eficiência tão divulgada e propagada não existe. O Programa Luz para Todos patina

no Norte de Minas, onde há 70 mil famílias que ainda não receberam o programa. O

serviço de outras companhias energéticas que atuam no Sul de Minas está 100%,

não há mais ninguém sem energia. Mas, nas regiões mais pobres de Minas Gerais,

Jequitinhonha, Norte e Noroeste de Minas, há quase 100 mil pessoas sem energia.

Não sabemos qual critério a Cemig usa para estabelecer suas prioridades. Em Bonito

de Minas, por exemplo, há diversas comunidades que ainda não receberam energia,

mas a Cemig fez uma rede de energia de 40km no Programa Luz para Todos para

levar energia ao rancho do Diretor do IEF, Humberto Candeias. Então, a prioridade

são os ricos, são os queridinhos do governo. A população está esquecida.

Esse é mais um motivo, Deputado Carlin Moura, para exigirmos que a CPI da

indústria da multa seja feita nesta Casa, porque há muita coisa errada acontecendo.

O IEF, que multa todo mundo, que corre com o produtor rural do Norte de Minas, que

explora o homem do campo, que aterroriza o agricultor do Norte do Estado, tem os

seus Diretores beneficiados com uma rede de 40km, por intermédio do Programa Luz

para Todos, para levar energia ao rancho de pesca em Bonito de Minas, na

Cachoeira do Gavião. Estou dando o endereço: Cachoeira do Gavião.

Fica a denúncia, e espero que as autoridades tomem providências para saber qual

foi o critério adotado pela Cemig para deixar centenas de comunidades, inclusive de

Bonito de Minas, sem energia, para priorizar um rancho de pesca, de descanso dos

Diretores do IEF. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas e subemendas. As

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

Pausa.) Aprovado.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, solicito verificação de votação.
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O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de

votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos

Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que o façam neste

momento. A Presidência informa ainda que terá computada a presença, para efeito

de quórum, o Deputado que permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 28 parlamentares que, somados aos 10 em

comissões e à Presidência, perfazem o total de 39 parlamentares. Está, portanto,

ratificada a aprovação do projeto, salvo emendas e subemendas.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 1 minuto para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Questão de Ordem

O Deputado Arlen Santiago - Escutei o Deputado Carlin Moura e o Deputado Paulo

Guedes, que saiu do Plenário. Eles contam tantas coisas, e não há nada para

verificarmos a veracidade delas. O pior é que até eles acreditam no que falam. É

impressionante, pois parece que eles acreditam no que falam. Sr. Presidente, nas

contas da Cemig e de qualquer companhia de energia elétrica do Brasil de até 90kW,

de pessoal de baixa renda, há 10 impostos federais, ou seja, 31% das contas do povo

carente do Brasil e de Minas Gerais são impostos federais, dinheiro que vai para o

cofrinho federal contratar muitos companheiros que estão lá. Eu já disse ao Deputado

Weliton Prado - ele disse a mim e ao Luiz Humberto -, que será contra isso quando

for a Brasília. Vemos a inverdade ser pregada. O Deputado Paulo Guedes fala que,

se houver CPI, o Minc virá aqui. O Minc, Ministro do PT, nega uma audiência às

bancadas federal e estadual do Norte de Minas. Há um projeto de lei aprovado, uma

lei feita pelo governo federal que estabelece que a mata seca é igual à mata atlântica.

O IBGE, órgão federal dirigido pela turma do PT, fez um mapa colocando o Norte de

Minas, parte da Bahia e o Piauí em total estagnação. O Ministro Minc não aceita
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receber os produtores rurais. Ele virá aqui numa CPI? Tivemos uma audiência pública

convocada pelo Deputado Gil Pereira. Ele foi convidado. Não veio nem mandou

satisfação. Meus amigos, se por acaso houver algum poço artesiano público ainda

sem energia elétrica no Norte de Minas, podem telefonar para o meu gabinete, 2108-

5030, ou passar um “e-mail”, gabasa@almg.gov.br, que em menos de 30 dias ele

estará em funcionamento. Daremos prioridade para a questão da água. Precisamos

marcar uma audiência com o Ministro Minc. Ainda hoje, apresentaremos o pedido que

a Deputada Ana Maria Resende está preparando, para que a Assembleia solicite ao

Ministro Minc que receba os produtores e trabalhadores rurais do Norte de Minas com

a bancada, para sabermos se ele vai ou não liberar o desmate daquela área. O fato

de as inverdades serem apresentadas repetidamente faz com que até as pessoas

que as proferem acabem acreditando nelas. Sr. Presidente, infelizmente, não há

quórum para continuarmos a votação da matéria constante da pauta. Por isso, solicito

encerramento, de plano, desta sessão.

Encerramento

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

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

Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já

publicada, e para a extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital

de convocação. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 77ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 21/10/2009

Presidência do Deputado Doutor Viana

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

Fase: Palavras do Sr. Presidente - Questão de ordem - Discussão e Votação de

Proposições: Prosseguimento da votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

3.619/2009; requerimento do Deputado Padre João; deferimento; votação das

Emendas nºs 1 e 2 e da Subemenda nº 1 à Emenda nº 3; rejeição; votação da

Emenda nº 3; rejeição; votação da Subemenda nº 1 à Emenda nº 4; aprovação;
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prejudicialidade da Emenda nº 4 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Resolução

nº 3.841/2009; aprovação com as Emendas nºs 1 e 2; declarações de voto - Questão

de ordem - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Pinheiro - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Alencar da Silveira Jr. - Almir

Paraca - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - 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 - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir -

Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira -

Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - 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 -

Rêmolo Aloise - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sávio Souza

Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi -

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

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h15min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à
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2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a discussão e votação da matéria

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião os Projetos

de Lei nºs 2.366 e 2.556/2008, 2.962, 3.149, 3.255, 3.300 e 3.515/2009, apreciados

na extraordinária realizada ontem, à noite.

Questão de Ordem

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, quero aqui registrar que acabo de

chegar da solenidade ocorrida no “hall” da Prefeitura de Belo Horizonte, onde tivemos

a oportunidade de receber a visita do nosso Presidente da República Luiz Inácio Lula

da Silva, acompanhado de diversos Ministros. Estavam presentes o Ministro Hélio

Costa, a Ministra Dilma Rousseff, o Ministro Patrus, o Ministro Márcio Fortes, o

Ministro da Educação. Nessa oportunidade, o Presidente veio inaugurar mais uma

etapa do Projeto BH Digital, que teve início ainda à época do Prefeito Fernando

Pimentel e ao qual o atual Prefeito, Márcio Lacerda, vem dando prosseguimento, em

parceria com o Ministério das Telecomunicações. Esse projeto tem como objetivo

levar a internet banda larga gratuita a todas as comunidades, especialmente às mais

carentes de Belo Horizonte, como, por exemplo, o Morro do Cafezal e a Pedreira

Prado Lopes, e também às escolas públicas de Minas Gerais. Serão 400 pontos de

internet banda larga gratuita a serviço da população de Belo Horizonte. Esse projeto é

um dos primeiros a serem implementados no País. É um projeto mais moderno até do

que o existente na Praia de Copacabana. Então, Belo Horizonte dá um grande

exemplo com esse projeto. É importante registrar isso, Sr. Presidente, porque, ainda

esta noite, votaremos aqui um projeto significativo que altera o objeto social da

Cemig, nossa companhia de energia elétrica, nossa Centrais Elétricas de Minas

Gerais, que passou a se chamar Companhia Energética de Minas Gerais. A Cemig

vai justamente passar a explorar o serviço de internet através da rede elétrica, da

tomada de luz elétrica. Consideramos importante essa transformação da Cemig,

passando a ser também uma operadora de internet, pois é mais um passo para que

possamos levar a internet banda larga gratuita para a população mais carente, para

que possamos, por meio dessas novas tecnologias digitais, fazer com que a nossa
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população tenha mais acesso à informação, à cultura, à pesquisa científica. O

Presidente Lula comentava que, quando se começou a discutir a universalização da

internet, em um primeiro momento, havia o receio de que as pessoas com acesso à

internet perdessem sua sociabilidade, a vontade para o diálogo. Houve o medo de

que as crianças se fechassem mais. E hoje as pesquisas mostram que as crianças

que fazem uso da internet fazem mais pesquisa, são mais inteligentes, têm mais

acesso à informação. E o que é mais importante: diminui a evasão escolar. As

crianças que possuem acesso à internet, na escola, frequentam mais a sala de aula,

são mais conectadas com o mundo e mais modernas. Então, quero parabenizar o

Prefeito Márcio Lacerda, o Ministro Hélio Costa, o Presidente Lula e a Ministra Dilma

Rousseff. O Presidente Lula, de forma muito emocionada, disse para toda a

população que há muito ainda a ser feito no País, mas também lembrou que nunca se

fez tanto pelo Brasil como vem acontecendo no seu governo. Minas Gerais é

testemunha disso. Todas as vezes em que o Presidente Lula vem a Minas, ele

anuncia obras. Não é como no passado, quando os Ministros ficavam só em Brasília,

quando não podiam vir aqui pois não tinham obras para anunciar aos mineiros.

Quando vinham aqui era para anunciar o confisco das contas de Minas Gerais. Hoje

eles vêm para anunciar obras. Por isso, há muito choro por aí, pois muito mais obras

serão inauguradas em Minas Gerais. O Presidente Lula e a Ministra Dilma Rousseff

têm trabalhado por este país como nunca se viu. Parabéns, Lula, e obrigado pela

visita a Minas Gerais.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

3.619/2009, do Governador do Estado. A Comissão de Justiça concluiu pela

constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração Pública opinou pela

aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 e 2, que apresentou. A Comissão de

Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 e 2,

da Comissão de Administração Pública. Emendado em Plenário, voltou o projeto à

Comissão de Administração Pública, que opina pela aprovação das Emendas nºs 3 e

4 na forma das Subemendas nº 1, que apresenta. A Presidência informa ao Plenário

que o projeto, salvo emendas e subemendas, foi aprovado na extraordinária realizada
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hoje, pela manhã. Vem à Mesa requerimento do Deputado Padre João, Líder do

Bloco PT-PMDB-PCdoB, solicitando a votação destacada da Subemenda nº 1 à

Emenda nº 4 do projeto. A Presidência defere o requerimento, de conformidade com

o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno. Em votação, as Emendas nºs 1 e 2 e

a Subemenda nº 1 à Emenda nº 3. As Deputadas e os Deputados que as aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas. Em votação, a Emenda nº 3.

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

Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Subemenda nº 1 à Emenda nº 4. As Deputadas e

os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada.

Com a aprovação da Subemenda nº 1 à Emenda nº 4, fica prejudicada a Emenda nº

4. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 3.619/2009 com a

Subemenda nº 1 à Emenda nº 4. À Comissão de Administração Pública.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Resolução nº 3.841/2009, da Mesa da

Assembleia, que dispõe sobre a incidência de juros de mora nos débitos oriundos da

conversão de vencimentos, proventos e complementação de pensão em Unidade

Real de Valor - URV -, de que tratam a Resolução nº 5.216, de 12/8/2004, e o art. 5º

da Resolução nº 5.305, de 22/6/2007. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação

do projeto com as Emendas nºs 1 e 2, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não

há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas.

As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas nºs 1 e 2. As Deputadas e os

Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas.

Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Resolução nº 3.841/2009 com as

Emendas nºs 1 e 2. À Mesa da Assembleia.

Declarações de Voto

O Deputado Weliton Prado - Gostaria de agradecer e dizer que são tantas lutas,

mas há muitas gratificações, e ficamos muito felizes. Quero agradecer a todos os

Deputados e Deputadas a aprovação da nossa emenda a esse projeto. O projeto

estabelece que a Cemig pode explorar a internet pela rede elétrica, uma nova

modalidade. Aprovamos emenda para que 90% dos lucros da empresa com a

exploração desse serviço sejam aplicados em favor da modicidade tarifária, reduzindo
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o valor da conta de luz. A população, nesses mais de 57 anos da Cemig, já pagou

pela expansão das redes, que já estão prontas. Isso é mais que justo, então. É como

se fosse pagar um aluguel, porque essas redes são da população, do consumidor.

Vai haver, assim, uma redução no valor da conta de luz com os lucros arrecadados

com essa nova empresa. Fico muito feliz, realmente valeu a pena, nossa emenda foi

aprovada. É um novo caminho para o ano que vem, pois, quanto mais a empresa

lucrar - e sei que ela será muito lucrativa -, maior a redução no valor da conta de luz

da população. Queria agradecer a todos os Deputados e Deputadas. Sabemos que

Minas Gerais tem uma das tarifas de energia mais caras do Brasil. Se analisarmos

sob a ótica do ICMS, é uma das mais caras do mundo.

Outra notícia é em relação à CPI da conta de luz, que enviou a matéria à AGU, que,

por sua vez, detectou irregularidades nos últimos reajustes de conta de luz em Minas

Gerais. Foram ilegais desde 2003 e bem acima da inflação. E a população pode ter a

garantia de que a Cemig devolverá o dinheiro pago indevidamente. Todos os

recursos pagos a mais pela população desde 2002 podem ser devolvidos, porque os

aumentos foram totalmente descabidos. Houve agora a comprovação pela CPI da

conta de luz. Aliás, estava neste Plenário o Deputado Federal Elismar Prado, que é

membro da referida CPI. Uma das grandes vitórias da CPI é que a Cemig tenha de

devolver dinheiro; foi um erro na avaliação feita pela Aneel. Sabemos que há uma

pressão muito grande das companhias de energia junto às agências reguladoras para

aumentar mais e mais o valor da conta de luz. Neste ano, sabem quanto foi o

percentual que a Cemig pediu de aumento? De 33%. Conseguimos que ele ficasse

abaixo da inflação, 4%. No ano passado a Cemig pediu 22% de aumento, e

conseguimos baixar para 17%. Foi a primeira redução na conta de luz em 56 anos de

história da Cemig. Além disso, conseguimos impedir na Justiça a licitação para a

compra de veículos. Seriam R$147.000.000,00 para aluguel, sendo que, se a Cemig

comprasse os veículos, eles ficariam em R$60.000.000,00. Um veículo cuja compra

ficaria em 30 mil, ela estava alugando por mais de 120 mil. Também conseguimos

impedir na Justiça que a Cemig levasse para o SPC e Serasa o nome de quem

estivesse inadimplente. Obtivemos outra grande vitória através da Defensoria Pública.

Quando houver algum problema no medidor, o consumidor não será penalizado com
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o corte da luz, e a Cemig não poderá mandar contas com valores astronômicos de

R$40.000,00, R$50.000,00, R$100.000,00. O cidadão tem direito de defesa agora.

Estamos colecionando vitórias, e atribuo essa ao Bloco PMDB-PT-PCdoB. Queria

agradecer a todos os Deputados, de forma especial ao chefe da nossa assessoria, o

Carlão. Ele é praticamente mais um Deputado da bancada, pelo empenho nas causas

em defesa do povo. E também agradeço ao nosso Líder, Deputado Padre João. As

gestões da bancada foram fundamentais para convencer a bancada do governo,

garantindo, com a emenda aprovada, que 90% dos lucros dessa nova empresa - com

a utilização da rede elétrica para a internet - sejam abatidos na conta de luz, em favor

da modicidade tarifária. Fico realmente muito feliz com a aprovação dessa emenda.

Queria agradecer a todos e a todas, especialmente ao nosso Bloco PT-PMDB-

PCdoB. Isso mostra que a luta vale a pena. Temos de acreditar, temos de ir para

cima. Foi aquilo que o Presidente Lula falou, ou seja, temos de enfrentar os

problemas de frente.

Para terminar, quero dizer que amanhã o Presidente Lula vai estar em Valadares e

em Uberlândia, inaugurando obras do PAC, viadutos, trincheiras, o viaduto que liga o

Bairro Roosevelt à rodoviária, o Bairro Martins ao Bairro Roosevelt, a duplicação da

BR-050. Ele vai assinar o programa Minha Casa, Minha Vida, com mais de 5 mil

moradias, e vai estar com a Ministra Dilma. Amanhã o Presidente Lula, a partir das 13

horas, vai estar no canteiro de obras dos viadutos do Parque Sabiá, no final da

Avenida Anselmo Alves do Santos. Ficamos muito felizes que o Triângulo esteja

recebendo mais de R$1.000.000,00 em obras por parte do governo federal. Vamos

estar junto ao Presidente Lula. Convidamos toda a população do Triângulo Mineiro

para, amanhã, a partir das 13 horas, assistir à inauguração oficial das obras do PAC.

Muito obrigado.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, é verdade que no Projeto de Lei nº

3.619/2009 votamos as emendas. Isso foi uma grande conquista. Houve grande

habilidade por parte dos Deputados da nossa bancada. Usamos o que o Regimento

Interno nos permite. Por meio da obstrução, levamos a Cemig e o próprio governo a

repensar as metas do programa Luz para Todos. A Cemig já havia dado publicidade

de que estaria fazendo, até dezembro de 2010, apenas 56 mil novas ligações. Assim
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que esse projeto começou a tramitar na Comissão de Justiça, apresentamos a

proposta. A bancada, como um todo, aprovou. Achamos por bem apresentar essa

condição de votação, ou seja, a Cemig teria de rever as metas. Em audiência na

Cemig, o Presidente nos garantiu licitar mais 70 mil ligações até dezembro deste ano.

Teremos, até dezembro do ano que vem, a execução de mais 126 mil ligações. Com

certeza, poderemos falar da universalização da energia elétrica, ou seja, luz para

todos de Minas Gerais. Até então, Minas Gerais estava ficando para trás, enquanto

outros Estados estavam fechando a universalização da eletrificação rural. Aqui e

agora retomamos esse compromisso do Presidente da Cemig. Em audiência com o

Governador em exercício, Dr. Anastasia, mostramos-lhe a carta que recebemos do

Presidente da Cemig falando da importância de o governo avalizar esse

compromisso, garantindo a licitação até dezembro deste ano. É uma grande

conquista do Legislativo. Muita coisa é competência do Executivo, mas, com diálogo,

com competência, com entendimento e responsabilidade, é possível dar uma grande

contribuição em programas, em áreas de atuação mais específica do Executivo. É

uma forma de fazer política.

Outra coisa, Sr. Presidente: participei, nesta tarde, do PAC das cidades históricas,

que é um investimento específico envolvendo vários Ministérios, como o da Cultura,

do Turismo, da Educação, da Casa Civil. Estava em Ouro Preto o Presidente Lula e

vários Ministros, o Ministério das Cidades, a Ministra Dilma e o próprio Governador

Aécio, porque há algumas parcerias com o governo do Estado e com a Cemig, que

fará toda a parte de iluminação dos centros históricos, com a retirada de postes e a

fiação subterrânea. Então, é uma grande conquista, assim como o Luz para Todos. É

um avanço de parcerias. Cumprimento todos os Prefeitos das cidades históricas,

inclusive de outros Estados, que estavam presentes. São mais obras, mais empregos

e mais qualidade de vida. Parabenizo o Presidente Lula e a Ministra Dilma por mais

essa ação ousada e que reverterá em qualidade de vida e sobretudo em respeito. A

conservação do patrimônio histórico é um respeito aos nossos antepassados que

viveram há 200, 300 anos e construíram essas belezas. Respeito e compromisso

social com a população atual, pois gera emprego, e com as futuras gerações às quais

possibilita a apreciação desse rico patrimônio brasileiro, e Minas Gerais responde por
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60% dele. Muito obrigado.

Questão de Ordem

O Deputado Weliton Prado - Farei uma ponderação e conclamo todos os

Deputados desta Casa. Já conversei com Deputados da nossa bancada e vamos

tomar uma posição firme e dura. O Governador demitiu e afastou quase 600 Agentes

Penitenciários de todo o Estado porque eles reivindicavam seus direitos. Se o

Governador não voltar atrás, iremos tomar uma dura posição nesta Casa. Vamos

entrar num processo permanente de obstrução. Vamos discutir com o nosso bloco e

vamos obstruir, inclusive, o próprio orçamento. Não vimos atitudes assim nem na

época da ditadura militar. Sabemos que uma das maiores preocupações da

população é a segurança pública. Esses agentes levaram dois anos e quatro meses

para tomar posse, porque precisavam ser preparados. Agora, são demitidos

sumariamente e sem direito a defesa. Isso não acontecia nem na ditadura militar e

revoltou a todos. Eles tinham uma pauta de reivindicações, pleiteavam não só

aumento de salário, mas condições dignas de trabalho. Na Nelson Hungria, há o

dobro de presos que deveria haver. Assim, também ocorre em outras penitenciárias.

É um trabalho de muito risco, pois eles dão a vida para garantir a proteção, a

segurança da população. Nos três meses últimos, mais de cinco agentes foram

mortos. Eles não podem falar nada, pois, na primeira mobilização, a demissão foi

sumária. O Governador fez isso com um ato oficial, publicado no diário oficial. A

Constituição prevê o direito à livre manifestação e ele não foi garantido aos agentes.

A demissão dos contratados foi sumária, e os efetivos foram afastados. O

Governador disse que colocaria a Polícia Militar no lugar deles, quando esta deveria

estar nas ruas, garantindo a segurança. Disse, também, que faria um processo

seletivo, o que significa colocar pessoas despreparadas nas penitenciárias. Isso é um

risco para os que vão entrar e também para o conjunto da população. Pode haver

fuga em massa, pois as pessoas são despreparadas para cuidar da segurança

pública de nossas cadeias. Deixo minha solidariedade a todos os Agentes

Penitenciários e agentes socioeducativos. Os diretores foram afastados, o que fere a

legislação, a CLT, pois os dirigentes têm direito à livre negociação e não podem ser

punidos, perseguidos, o que está acontecendo em todas as regiões do Estado.
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Deixamos nosso clamor para que o Governador volte atrás em sua decisão de afastar

quase 600 Agentes Penitenciários. Alguns deles são contratados e outros são

efetivos, passaram em concurso público, treinaram e se qualificaram para exercer sua

função. No livre exercício da democracia de reivindicar seus direitos, foram afastados

e demitidos sumariamente, sem direito a defesa. No Estado não se pode mais falar.

Se falou qualquer coisa que desagrade o governo, está fora, não pode nem continuar

trabalhando. É o medo total, o pânico, a incoerência, o abuso, o poder, a

intransigência, a força. Não podemos admitir isso. Então, fica aqui nosso recado: se o

governo não voltar atrás nessa posição, vamos discutir com a nossa bancada uma

oposição duríssima, duríssima mesmo, inclusive em relação ao Orçamento do

Estado. Eis, pois, nosso apelo ao Líder do Governo, ao governo, à Secretaria de

Desenvolvimento Social: que respeitem os Agentes Penitenciários, respeitem os

agentes socioeducativos porque eles não podem receber tantas perseguições e

tantas ameaças. Que eles sejam reintegrados ao trabalho e que abram um processo

de negociação. Agradeço a paciência do 1°-Vice-Pres idente da Assembleia,

Deputado Doutor Viana, muito obrigado, e solicito encerramento de plano da reunião,

vez que não há quórum para continuação dos trabalhos, lembrando que a segurança

pública realmente é uma grande preocupação da população. A violência vem

aumentando de forma exorbitante, e por isso é muito importante investir no ser

humano. O Deputado Elismar Prado está aqui presente, e queria lembrar que a

Proposta de Emenda à Constituição nº 300, para os policiais militares, é o projeto que

tem maior número de acessos no “site” da Câmara dos Deputados: mais de 5 milhões

de acessos. O Deputado Federal Elismar Prado faz parte da comissão especial que

vai analisar e aprovar essa proposta, se Deus quiser, no nosso país.

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 22, às 14 horas, com a ordem do dia já

anunciada, e para a especial também de amanhã, às 20 horas, nos termos do edital

de convocação. Levanta-se a reunião.
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ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 7/10/2009

Às 14h38min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Braulio Braz,

Ronaldo Magalhães, Dimas Fabiano e Ademir Lucas, membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Braulio Braz, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 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 apreciar pareceres de redação final. Dando sequência, acusa o

recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados

a seguir: Projetos de Lei nºs 16 e 314/2007 e 2.926/2008 (Deputado Ademir Lucas);

2.418/2007, 3.351 e 3.352/2009 (Deputado Ronaldo Magalhães); 3.441, 3.442 e

3.601/2009 (Deputado Dimas Fabiano). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada

um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 16/2007 e

2.926/2008 (Deputado Ademir Lucas); 3.351 e 3.352/2009 (Deputado Ronaldo

Magalhães) e 3.441 e 3.442/2009 (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,

em turno único, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de

Lei nºs 314/2007 (Deputado Ademir Lucas), 2.418/2008 (Deputado Ronaldo

Magalhães) e 3.601/2009 (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, 14 de outubro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas - Dimas Fabiano - Ronaldo Magalhães.

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/10/2009

Às 14h32min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana Maria
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Resende e os Deputados Braulio Braz, Ronaldo Magalhães e Dimas Fabiano,

membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Braulio Braz, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento do Deputado Ronaldo Magalhães, dispensa a leitura da ata da reunião

anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão

presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar

pareceres em fase de redação final. O Presidente acusa o recebimento das seguintes

proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs

1.911/2007, 2.914/2008, 3.357, 3.476, 3.478, 3.487, 3.493, 3.512, 3.517, 3.524,

3.526, 3.529, 3.534, 3.535, 3.536, 3.556, 3.564 e 3.565/2009 (Deputada Ana Maria

Resende); 3.568, 3.570, 3.572, 3.578, 3.579, 3.580, 3.581, 3.585, 3.594, 3.596, 3.598,

3.599, 3.603, 3.626, 3.634, 3.648, 3.661 e 3.670/2009 (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, é aprovado o Parecer de Redação Final do

Projeto de Lei nº 3.487/2009 (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, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 1.911/2007,

2.914/2008, 3.357, 3.476, 3.478, 3.493, 3.512, 3.517, 3.524, 3.526, 3.529, 3.534,

3.535, 3.536, 3.556, 3.564 e 3.565/2009 (relatora: Deputada Ana Maria Resende);

3.568, 3.570, 3.572, 3.578, 3.579, 3.580, 3.581, 3.585, 3.594, 3.596, 3.598, 3.599,

3.603, 3.626, 3.634, 3.648, 3.661 e 3.670/2009 (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, 21 de outubro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende - Dimas Fabiano.

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/10/2009

Às 15h7min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e
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os Deputados Getúlio Neiva, Vanderlei Jangrossi e Ronaldo Magalhães (substituindo

o Deputado Juninho Araújo, por indicação da Liderança do BSD), membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Gláucia

Brandão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado Getúlio Neiva, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir

e votar proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte

correspondência: ofícios da Sra. Maria Aparecida Carvalho de Sá, encaminhando

cópia de representação dirigida ao Ministério Público, pleiteando sejam tomadas

providências contra obras realizadas no Município de Barbacena, as quais seriam

violadoras da legislação municipal de proteção dos bens culturais e dos conceitos de

estruturação e mobilidade urbana; e do Sr. Marcus Eliseu Togni, Presidente da

Câmara Municipal de Poços de Caldas, publicado no “Diário do Legislativo” de

1º/10/2009. O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, em turno

único, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs

3.729/2009 (Deputada Gláucia Brandão), 3.735/2009 (Deputado Juninho Araújo) e

3.746/2009 (Deputado Paulo Guedes). 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 3.668, 3.669 e 3.746/2009, que

receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados os Requerimentos nºs 4.663, 4.667, 4.668, 4.746, 4.747 e 4.752/2009.

Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os

Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 3.539 e 3.525/2009. Passa-se à

3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são

aprovados requerimentos da Deputada Gláucia Brandão em que solicita seja

realizada reunião para debater, com convidados, a contribuição dos quadrinhos para

a cultura do Estado; e sejam solicitadas à Promotoria do Patrimônio Histórico e

Cultural da Comarca de Barbacena informações acerca das providências tomadas
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com relação a representação contra o Município de Barbacena, em razão de

intervenção realizada pela Prefeitura no centro histórico tombado, a qual foi dirigida

àquele órgão pela Sra. Maria Aparecida Carvalho de Sá. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de outubro de 2009.

Gláucia Brandão, Presidente.

ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 20/10/2009

Às 15h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Vanderlei

Jangrossi, Antônio Carlos Arantes e Carlos Gomes, membros da supracitada

Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Carlos Pimenta, Padre João e

Paulo Guedes. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Vanderlei

Jangrossi, declara aberta a reunião e, 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 debater, em audiência pública, a situação das

famílias residentes no Projeto de Assentamento Betinho - PA Betinho -, no Município

de Bocaiúva, e comunica o recebimento do Ofício nº 1.177/2009, do Sr. Celso Cota,

Presidente da Ruralminas, publicado no “Diário do Legislativo” de 15/10/2009. A

Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Rogério Correia de

Moura Baptista, Delegado Federal do Ministério do Desenvolvimento Agrário em

Minas Gerais; Gilson de Souza, Superintendente Regional do Instituto Nacional de

Colonização e Reforma Agrária de Minas Gerais - Incra - MG -; Gustavo Malafaya,

Técnico do Incra; Carlos Fernando F. Amaral, Diretor de Programas e Projetos,

repesentando a Secretária de Estado Extraordinária para o Desenvolvimento dos

Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas; Marcos Antônio dos Santos,

Gerente de Operação, representando o Presidente da Ruralminas; Eugênia Mara

Dias Gonçalves, Coordenadora de Reforma Agrária, representando o Presidente da
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Emater; Célio Lessa Couto Júnior, Gerente de Apoio e Regularização Ambiental,

representando o Diretor-Geral do IEF; João Nílton Castro Martins e Amílton Ribeiro

França, respectivamente Gerente-Geral da Agência de Belo Horizonte e Diretor-

Executivo da Superintendência Estadual do Banco do Nordeste do Brasil em Minas

Gerais; Ricardo Afonso Veloso, Prefeito Municipal de Bocaiúva; Sileno Dias Lopes

Silva, Prefeito Municipal de Engenheiro Navarro; Marcos Antônio Gonçalves,

Presidente da Comunidade Taboquinha, no Município de Bocaiúva; Adir Martins,

Presidente da Comunidade de Angico, no Município de Bocaiúva; Afreu Godinho,

Presidente da Comunidade de Barragem do Bambu, no Município de Bocaiúva, os

quais são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao

Deputado Carlos Pimenta, 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 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.

Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto

de Lei nº 3.648/2009. 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, Vanderlei Jangrossi, Antônio Carlos Arantes, Paulo Guedes e Padre João

(5), em que solicitam seja encaminhado ao Diretor-Geral do IEF pedido de

providências para priorizar e solucionar as pendências ambientais do PA Betinho, de

modo a liberar as áreas sem pendências ambientais para obtenção de crédito e

outros benefícios; seja encaminhado ao Presidente da Ruralminas pedido de

providências com vistas à elaboração e execução de programa de melhoramento das

estradas do PA Betinho; seja encaminhado ao Presidente da Fundação Nacional de

Saúde - Funasa -, pedido de providências com vistas a dar celeridade à implantação

do projeto de distribuição de água, em especial no que se refere à construção de

poços, para as famílias do PA Betinho, em parceria com a Prefeitura Municipal de

Bocaiúva; seja encaminhado à Secretária de Estado Extraordinária para o
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Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas pedido

de providências com vistas a elaborar ação, no âmbito do Programa de Combate à

Pobreza Rural, para atender as demandas das associações rurais do PA Betinho em

suas particularidades; seja encaminhado ao Presidente da Cemig pedido de

providências com visas ao recadastramento dos moradores do PA Betinho, com a

finalidade de garantir que nenhum dos assentados fique à margem dos benefícios do

programa "Luz Para Todos"; Carlos Pimenta, Vanderlei Jangrossi e Antônio Carlos

Arantes, em que solicitam seja encaminhado ao Superintendente Regional do Incra

pedido de providências com vistas a que seja celebrado convênio com o Município de

Engenheiro Navarro para atender aos moradores do Assentamento do Pipiri, no que

se refere ao abastecimento de água e outras demandas; Paulo Guedes e Carlos

Pimenta, em que solicitam seja encaminhado ao Secretário de Estado de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedido de providências para que os

recursos provenientes de multas ambientais sejam investidos em projetos de

recuperação ambiental, construção de barragens, abastecimento de água e educação

ambiental, preferencialmente nas áreas de interesse social: assentamentos de

reforma agrária, condomínios agrícolas e Municípios com menor IDH; e Carlos

Pimenta, em que solicita sejam ouvidos, nesta audiência pública os Srs. Marcos

Antônio Gonçalves, Adir Martins e Afreu Godinho, do PA Betinho. Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares e dos

convidados, convoca os membros da Comissão para a reunião extraordinária, a ser

realizada no dia 21/10/2009, às 15h30min, no auditório desta Casa, com a finalidade

de discutir e votar os Pareceres sobre as Mensagens do Governador nºs 272 e

295/2008, em turno único, e sobre os Projetos de Resolução nºs 2.597, 2.619 e

2.910/2008, no 1º turno. A seguir determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de outubro de 2009.

Vanderlei Jangrossi, Presidente - Domingos Sávio - Antônio Carlos Arantes.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.592/2009

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
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Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do Entorno do Lago de

Miranda em Indianópolis – Amelmi –, com sede no Município de Indianópolis.

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 3.592/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Moradores do Entorno do Lago de Miranda em Indianópolis – Amelmi –, com

sede no Município de Indianópolis, que possui como finalidade congregar os

proprietários, produtores e irrigantes de pequeno e médio porte localizados no

entorno do Lago de Miranda, além de profissionais ligados à assistência técnica e

extensão rural, à educação ambiental e aos órgãos públicos da área ambiental.

Seu objetivo é assegurar a disponibilidade de água, com padrão de qualidade e em

quantidade adequada às necessidades da comunidade atual e das futuras gerações,

e a preservação do ecossistema local.

Com esse propósito, a Associação desenvolve ações na área de saneamento;

busca a redução da poluição, a conservação do solo, das nascentes e da água, além

da racionalização do consumo dos recursos hídricos; fomenta o equilíbrio da

produção agrícola e a preservação dos recursos naturais; defende a melhoria das

condições sociais e o bem-estar dos moradores e proprietários; reivindica junto às

instituições públicas soluções viáveis para problemas atuais e futuros relacionados a

habitação, obras, implantação de rede de serviços básicos, além de melhorias nas

áreas de saúde, educação, transporte, esporte, lazer e assistência técnica.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.592/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 22 de outubro de 2009.
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Irani Barbosa, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.749/2009

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Gomes, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Agricultores e Agricultoras Rurais Unidos

Venceremos, 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 3.749/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Agricultores e Agricultoras Rurais Unidos Venceremos, com sede no Município de

Almenara, entidade sem fins lucrativos que tem por escopo congregar pessoas

interessadas no desenvolvimento social, econômico e cultural dos produtores rurais

dessa localidade.

Com esse propósito, implanta e gerencia infraestruturas comunitárias de

saneamento básico, eletrificação e comunicação; combate a fome e a miséria, por

meio de ações sociais voltadas para a geração de emprego e renda, como a

produção agropecuária, a agricultura familiar rural e o artesanato; promove

atendimento educacional e psicopedagógico à criança em fase pré-escolar e a

alfabetização de jovens e adultos; defende, junto ao poder público, as necessidades

de seus assistidos nas áreas de educação, saúde, habitação, crédito, transporte,

lazer e esporte; realiza programas visando à preservação da natureza, à implantação

de técnicas agroeconômicas de produção e à racionalização das atividades

produtivas.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.749/2009,

em turno único.
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Sala das Comissões, 22 de outubro de 2009.

Chico Uejo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.768/2009

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Vila Bonita, com

sede no Município de Itacarambi.

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 3.768/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Pequenos Produtores Rurais de Vila Bonita, com sede no Município de

Itacarambi. Trata-se de entidade sem fins lucrativos, de caráter social e assistencial,

que tem como objetivo contribuir para o fomento e a racionalização das explorações

agropecuárias, bem como melhorar as condições de vida de seus associados.

A Associação desenvolve atividades para melhorar as condições sociais e

econômicas da comunidade, promove a proteção do meio ambiente, combate a fome

e a pobreza, mantém serviços de assistência médica, dentária, recreativa, agrícola e

educacional e realiza eventos sociais, culturais, esportivos e recreativos.

Considerando-se a importância de suas ações, acreditamos ser a entidade

merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.768/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 20 de outubro de 2009.

Carlos Gomes, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 53/2009

Comissão de Administração Pública
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Relatório

Por meio da Mensagem nº 376/2009 o Governador do Estado encaminhou a esta

Casa o Projeto de Lei Complementar nº 53/2009, que altera a Lei nº 5.301, de

16/10/69, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais, e a Lei

Complementar nº 95, de 17/1/2007.

A Comissão de Constituição e Justiça opinou pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da matéria com as Emendas nºs 1 a 12, que apresentou.

Cabe agora a esta Comissão o exame da matéria quanto ao mérito, fundamentado

nos termos seguintes.

Fundamentação

A proposição em análise objetiva, principalmente, dispor sobre o Adicional de

Desempenho – ADE – para o militar da ativa.

Com a edição da Emenda à Constituição do Estado nº 57, de 2003, vedou-se a

concessão de qualquer adicional que leve em conta somente o tempo de serviço

público para os servidores que ingressaram no serviço público após a data de sua

publicação. O princípio da eficiência, erigido a princípio constitucional, passou a ser

decisivo no estabelecimento de regras no âmbito da administração pública.

Nesse passo, o art. 31 da Constituição do Estado, com a alteração feita pela

Emenda à Constituição nº 57, de 2003, assegura ao servidor público civil da

administração direta, autárquica e fundacional o Adicional de Desempenho, a ser

pago mensalmente, em valor variável, calculado nos termos da lei, com vistas à

melhoria da produtividade e da eficiência no serviço público.

Já o art. 39, § 11, da Carta mineira determina, no que diz respeito à matéria em

questão, que se aplica aos militares o que dispõe o § 2º do art. 31, ou seja, o

pagamento do Adicional de Desempenho na forma ali prevista. Ressalte-se que o §

2º do art. 31 da Carta mineira veda a concessão do adicional ao detentor,

exclusivamente, de cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e

exoneração.

Ressalte-se, ainda, que 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, nos termos do Projeto de Lei nº 2.968/2009, que dispõe sobre a matéria.
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Isso posto, de acordo com a proposição, o Adicional de Desempenho constitui

vantagem remuneratória, com valor determinado a cada ano, de acordo com a

Avaliação de Desempenho Individual – ADI –, concedido 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 Estado após essa data. Poderá também

perceber o ADE o militar que tiver ingressado nas instituições militares estaduais

antes da publicação da referida emenda constitucional, desde que faça opção

expressa e irretratável, prevista 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. Segundo a proposição, feita a opção

pelo ADE, não serão concedidas novas vantagens por tempo de serviço ao militar,

mas asseguradas aquelas já concedidas.

Ainda nos termos do projeto, o militar poderá utilizar o período anterior à sua opção

pelo ADE, o qual será considerado de desempenho satisfatório, salvo, com toda a

razão, o período já computado para obtenção de adicional por tempo de serviço na

forma de quinquênio.

Para fazer jus ao ADE, o servidor deverá cumprir os seguintes requisitos:

a) 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;

b) possuir o número de resultados satisfatórios na Avaliação de Desempenho

Individual - ADI -, nos termos do art. 59-D.

Conforme estabelece a proposição, considera-se satisfatório o resultado igual ou

superior a 70% na ADI.

Cabe aqui ressaltar que, para a ADI, a proposição estabelece que devem ser

considerados os seguintes fatores:

a) a Avaliação Anual de Desempenho e Produtividade – AADP –;

b) o conceito disciplinar;

c) o aprimoramento profissional do militar.

A proposição determina ainda que o período anual a ser considerado para aferição
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da ADI terá início no dia e mês do ingresso do militar ou da sua opção pelo sistema

de ADE.

Quanto ao cálculo do ADE, vale dizer que o projeto estabelece que seu valor será

calculado a partir da multiplicação do percentual da remuneração básica do militar

definido nos incisos I a VII do “caput” do art. 59-C do Estatuto pela centésima parte do

resultado obtido na ADI no ano de cálculo do ADE.

Assim, de acordo com a sistemática estabelecida para o cálculo, o militar que

obtiver três resultados satisfatórios em ADIs fará jus ao recebimento de um

percentual mensal de 6% sobre a remuneração básica. Ao obter cinco avaliações

satisfatórias, o percentual passará a ser de 10%. 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 diz, expressamente, que o valor do ADE percebido pelo militar não

será cumulativo, devendo ser substituído pelo valor do ADE apurado anteriormente.

Outrossim, na hipótese de uma avaliação individual insatisfatória, o militar terá

assegurada a continuidade do ADE já percebido no percentual adquirido.

A proposição, com muita propriedade, ainda prevê as hipóteses de afastamento do

militar, pelas quais será admitido ou não o cômputo do período de afastamento para

fins de percepção do ADE.

Do mesmo modo, estão previstas regras para fins de incorporação do ADE aos

proventos do militar.

Outras medidas consubstanciadas na proposição dizem respeito à definição de

regras mais claras e seguras no tocante à transferência para a inatividade de militar

acometido de moléstia profissional e aos requisitos para a definição da quantidade de

oficiais e praças existentes nas turmas para fins de promoção. Ademais, corrige uma

impropriedade de citação constante do art. 220 do Estatuto.

Reconhecemos a importância da proposição em análise por entender que a

concessão do ADE na forma proposta, porquanto baseada na produtividade, na

conduta disciplinar e no aprimoramento profissional do militar, busca o

aperfeiçoamento das instituições militares na prestação dos serviços públicos, ao

mesmo tempo em que recompensa os seus integrantes pela eficiência dos serviços
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prestados. Com isso, ganham o poder público, no cumprimento do seu dever

constitucional, e a coletividade, com a garantia da segurança pública.

Finalmente, o Deputado Sargento Rodrigues apresentou a esta Comissão diversas

propostas de emendas, numeradas de 1 a 18, e o Deputado Arlen Santiago, uma

proposta de emenda, de nº 19. Após a análise das referidas propostas,

apresentamos, na conclusão deste parecer, as Emendas nºs 13 a 25 e as

Subemendas nºs 1 e 2 à Emenda nº 2 da Comissão de Constituição e Justiça.

A Emenda nº 13, que tem por objeto a Proposta de Emenda nº 1, com base no

princípio da isonomia, pretende estender aos militares o direito previsto na Lei nº

9.401, de 18/12/86, que autoriza o Poder Executivo a reduzir para vinte horas

semanais a jornada de trabalho do servidor público estadual legalmente responsável

por pessoa excepcional em tratamento especializado, nas condições nela previstas.

A propósito, cumpre ressaltar que o Tribunal de Justiça Militar tem decidido,

reiteradamente, pela concessão de mandado de segurança ao impetrante militar que

solicita a redução da jornada de trabalho para cuidar de filho que necessita de

cuidados especiais, conforme previsto na Lei nº 9.401, de 1986, regulamentada pelo

Decreto nº 27.471, de 1987, sob argumento de que o servidor público militar possui

os mesmos direitos do servidor público civil, salvo em relação aos aspectos

peculiares aos quais a própria Constituição Federal conferiu tratamento diferenciado.

(Apelação Cível nº 170, julgada em 21/6/2007. Precedentes: Apelações Cíveis nºs 97,

77, 167 e 182.)

Na esteira desse entendimento, a Emenda nº 14, oriunda da Proposta de Emenda

nº 2, confere aos militares o direito a 25 dias úteis de férias regulamentares.

A Emenda nº 15 é oriunda da Proposta de Emenda nº 4, que, com toda a razão,

objetiva estabelecer que seja considerado como no efetivo exercício da profissão o

militar intimado a prestar esclarecimentos em processo administrativo ou judicial

acerca de fato em que se tenha envolvido no desempenho de sua função.

Ressalte-se que esse direito já é reconhecido pelo Comando-Geral da Polícia

Militar, por meio da Resolução nº 4.041, de 4/9/2009, que altera a Resolução nº

3.542, de 7/7/2000, que dispõe sobre a jornada de trabalho na PMMG e dá outras

providências.
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A Emenda nº 16, oriunda da Proposta de Emenda nº 5, objetiva assegurar ao militar

o direito de fazer-se acompanhar de médico de sua confiança nos exames médico-

periciais a que se submeter. Ressalte-se, apenas, que acolhemos a medida proposta

com a ressalva de que o profissional não interferirá nos procedimentos realizados nos

referidos exames.

A Emenda nº 17 é oriunda da Proposta de Emenda nº 7. Esta se ampara na Lei

Federal nº 11.770, de 9/9/2008, que prevê a extensão da licença-maternidade para

seis meses. Acolhemos a proposta, que pretende conceder às militares do Estado tal

extensão, mas apenas na hipótese de tal benefício ser concedido aos servidores

públicos civis do Poder Executivo.

A Emenda nº 18, oriunda da Proposta de Emenda nº 8, tem fulcro no princípio

magno da igualdade, pois pretende assegurar à policial militar e à bombeiro militar o

direito de requerer a transferência para a reserva remunerada aos 25 anos de efetivo

serviço. Vale lembrar que a Carta da República diferencia os requisitos de tempo a

serem cumpridos por homens e mulheres para obtenção do direito à aposentadoria

voluntária.

A Emenda nº 19, oriunda da Proposta de Emenda nº 11, acolhe-a em parte, mas

mantém a redação original do projeto, semelhante à da proposta, no que se refere à

promoção da praça que completar 30 anos de efetivo serviço à graduação imediata e

do Subtenente ao posto de Segundo-Tenente, se tiver um ano de exercício na

graduação. Por outro lado, aprimora o texto a fim de dar coerência ao conjunto das

normas estabelecidas no Estatuto para as promoções. Assim, a praça que completar

30 anos de efetivo serviço será promovida à graduação imediata, observados os

incisos I e IV do art. 186 e o art. 203 do Estatuto.

O art. 204 também prevê condições para a promoção imediata do oficial que

completar 30 anos de efetivo serviço. Assim sendo, pelas mesmas razões, ou seja,

para não fazer distinção onde não existe justificação para tanto, apresentamos a

Emenda nº 20, que conforma o art. 204 aos ditames estabelecidos pela proposição

para a mencionada promoção.

A Emenda nº 21 é oriunda da Proposta de Emenda nº 13, que, de forma sensata,

objetiva inserir no Estatuto dos Militares dispositivo contendo regra clara e objetiva
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sobre a deserção do militar, notadamente com relação à data em que se consuma a

deserção para efeito de submissão do militar ao processo administrativo disciplinar,

tendo em vista o disposto nos arts. 240-A e 240-B do Estatuto.

Com efeito, a infração administrativa da deserção, com a edição da Lei

Complementar nº 95, de 17/1/2007, que acrescentou o art. 240-A à Lei nº 5.301, de

1969, passou a configurar ato atentatório à honra pessoal e ao decoro da classe.

No âmbito do direito penal, existe o crime militar próprio de deserção, previsto no

art. 187 do Código Penal Militar, que dispõe:

“Art. 187 - Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve ou do lugar

em que deve permanecer, por mais de oito dias:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos; se oficial, a pena é agravada”.

Vemos, então, que, para o crime de deserção consumar-se, é necessário que a

ausência se prolongue por mais de oito dias.

No caso da infração administrativa da deserção, a norma que a prevê não trata do

lapso temporal necessário à consumação do delito. Sabemos que essa infração

administrativa tem natureza jurídica assemelhada à da infração penal permanente, já

que a sua execução se prolonga no tempo. Entretanto, a norma administrativa não é

clara quanto ao tempo necessário para a consumação do ato infracional. Com vistas

a dar segurança jurídica aos destinatários da norma, entendemos que se faz

necessário tornar claro qual é o tempo necessário para a consumação da infração.

É mister observar que essa emenda dispõe sobre a infração administrativa da

deserção, tratada no âmbito do direito administrativo punitivo. Ela não trata de matéria

penal, apenas explicita que a infração administrativa é consumada no nono dia de

ausência do agente e está em sintonia com a norma penal militar que trata do crime

de deserção.

A Emenda nº 22, oriunda da Proposta de Emenda nº 14, da mesma forma, vale

dizer, em busca da transparência por que se devem pautar os atos do poder público,

busca inserir no Estatuto que os conceitos emitidos pela Comissão de Promoções

dos Oficiais – CPO – e pela Comissão de Promoções de Praças – CPP – serão

fundamentados e publicados no Boletim Interno da Polícia Militar e do Corpo de

Bombeiros Militar.
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A Emenda nº 23 é oriunda da Proposta de Emenda nº 17, oportuna e conveniente

na medida em que propõe a eliminação da exigência de permanência mínima na

mesma graduação para a promoção por tempo de serviço do Soldado de 1ª Classe.

Noutras palavras, permite ao Soldado de 1ª Classe a contagem do tempo desde a

data de seu ingresso na instituição.

Apresentamos, ainda, a Emenda nº 24, propondo nova redação para o art. 217, a

fim de assegurar a promoção à graduação imediata, independentemente de vaga e

data própria, à praça que for julgada incapaz definitivamente para todos os serviços

próprios do policial militar ou do bombeiro militar ou inválida, em parecer da Junta

Central de Saúde, em face de acidente de serviço ou por moléstia profissional. De

acordo com a regra atual, tal hipótese só é prevista para a praça que se encontrar no

Quadro de Acesso. Não achamos razoável esse critério, para o qual não

encontramos justificação plausível.

Ressalte-se, por ser oportuno, que, embora não conste do nosso parecer a

Proposta de Emenda nº 6, que objetiva conceder a pensão acidentária prevista na Lei

nº 9.683, de 1988, nos casos de incapacidade absoluta do militar, uma vez que nessa

hipótese ele passará para a reforma e fará jus aos proventos, a Emenda nº 24, que

apresentamos, busca o reconhecimento daquele que, no efetivo exercício da

profissão, tenha-se tornado incapaz.

Apresentamos, ainda, a Emenda nº 25, para assegurar ao militar dispensado em

caráter temporário, em decorrência de acidente de serviço ou moléstia profissional,

cuja capacidade laborativa residual não seja definitiva, a convocação para o

treinamento ou curso subsequente da mesma natureza, tão logo cesse sua dispensa,

sendo-lhe garantida a retroação para fins de promoção dentro do respectivo quadro.

Ao final deste parecer, apresentamos, acolhendo em parte a Proposta de Emenda

nº 10, a Subemenda nº 1 à Emenda nº 2, da Comissão de Constituição e Justiça.

Essa subemenda busca aprimorar os dispositivos relativos à ADI, dando nova

redação ao inciso III do § 3º do art. 59-C e ao § 4º do mesmo artigo, que prevê a

possibilidade de se delegar sua regulamentação ao Comandante-Geral da instituição

militar, como já ocorre na prática em face da competência do Comando-Geral.

Fazemos constar com mais clareza o que será objeto de delegação, suprimindo a
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referência ao inciso II, que prevê o conceito disciplinar como fator de avaliação,

porquanto este não é passível de delegação.

Outrossim, a Subemenda nº 2 à Emenda nº 2, oriunda da Proposta de Emenda nº

19, prevê o pagamento de abono aos militares inativos e aos pensionistas do Instituto

de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais, na mesma data e

em valor igual ao do Prêmio por Produtividade pago ao pessoal ativo, conforme

previsto na Lei nº 17.600, de 2008. Tal proposta tem fulcro na paridade assegurada

aos militares inativos, de fundamental importância para a carreira do militar.

Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 53/2009

com a Emenda nº 1, a Emenda nº 2 com as Subemendas nos 1 e 2, as Emendas nºs 3

a 12, da Comissão de Constituição e Justiça, e as seguintes Emendas nºs 13 a 25.

EMENDA Nº 13

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. ... – Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir para vinte horas semanais a

jornada de trabalho do militar legalmente responsável por pessoa com deficiência.”.

EMENDA Nº 14

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. ... – O inciso V do art. 26 da Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, passa a

vigorar com a seguinte redação:

‘Art. 26 – (...)

V – dispensa de serviço, férias de vinte e cinco dias úteis, licença e recompensa,

nas condições previstas neste Estatuto.’.”.

EMENDA Nº 15

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. ... – A Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, fica acrescida do seguinte art.

240-D:

‘Art. 240-D – Considera-se em serviço o militar do Estado que, intimado, for prestar,

no período de folga ou descanso, esclarecimentos em procedimento ou processo

administrativo ou judicial acerca de fato em que se tenha envolvido em razão do

exercício de sua função.’.”.
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EMENDA Nº 16

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. ... – A Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, fica acrescida do seguinte art.

145-A:

‘Art. 145-A – Poderá o militar, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico

de sua confiança aos exames médico-periciais a que for submetido na Junta Central

de Saúde, ficando vedada qualquer interferência do profissional durante os

exames.’.”.

EMENDA Nº 17

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. ... – O art. 26 da Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, passa a vigorar

acrescido dos seguintes inciso IX e parágrafo único:

‘Art. 26 – (...)

IX – extensão da licença-maternidade concedida à militar e à bombeiro militar.

Parágrafo único – O direito a que se refere o inciso IX do ‘caput’ fica condicionado à

concessão de igual benefício a servidora pública civil do Poder Executivo.’ .”.

EMENDA Nº 18

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. ... – O art. 136 da Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, passa a vigorar

acrescido do seguinte § 13:

‘Art. 136 – (...)

§ 13 – A policial militar e a bombeiro militar poderão requerer sua transferência para

a reserva remunerada aos vinte e cinco anos de efetivo exercício.’.”.

EMENDA Nº 19

Dê-se ao art. 220 da Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, a que se refere o art.

2º do projeto a seguinte redação:

“Art. 220 – A praça da ativa, ao completar trinta anos de efetivo serviço, será

promovida à graduação imediata ou, sendo Subtenente, ao posto de Segundo-

Tenente, se tiver um ano de exercício na graduação, observados os incisos I e IV do

art. 186, e não se enquadrar nas situações previstas no art. 203 desta lei.”.

EMENDA Nº 20
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Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. ... – O ‘caput’ do art. 204 da Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, passa a

vigorar com a seguinte redação:

‘Art. 204 – O oficial da ativa, ao completar trinta anos de exercício, será promovido

ao posto imediato, se tiver um ano de efetivo serviço no posto, observados os incisos

I e IV do art. 186, se não se enquadrar nas situações previstas no art. 203 desta lei.’.”.

EMENDA Nº 21

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. ... – A Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, fica acrescida do seguinte art.

240-C:

‘Art. 240-C – Considera-se consumada a deserção prevista no art. 240-A no nono

dia de ausência do militar, sem licença, da unidade em que serve ou do lugar em que

deve permanecer, para efeito de submissão do militar ao processo administrativo

disciplinar.’.”.

EMENDA Nº 22

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. ... – A Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, fica acrescida do seguinte art.

221-A:

‘Art. 221-A – Os conceitos emitidos pela Comissão de Promoções dos Oficiais –

CPO – e pela Comissão de Promoções das Praças – CPP – serão fundamentados e

publicados no Boletim Interno da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar.’.”.

EMENDA Nº 23

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. ... – O ‘caput’ do art. 214 da Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, passa a

vigorar com a seguinte redação:

‘Art. 214 – A promoção por tempo de serviço é devida ao Soldado de 1ª Classe que

tenha, no mínimo, dez anos de efetivo serviço e ao Cabo que tenha, no mínimo, dez

anos de efetivo serviço na mesma graduação, observado o previsto nos incisos I, II e

IV do “caput” do art. 186, nos arts. 187, 194, 198 e nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e

IX do “caput” e nos parágrafos do art. 203.’.”.

EMENDA Nº 24
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Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. ... – O art. 217 da Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, passa a vigorar com

a seguinte redação:

‘Art. 217 – Será promovida à graduação imediata, independentemente de vaga e

data própria, a praça que for julgada incapaz definitivamente para todos os serviços

de policial militar ou bombeiro militar, ou inválida, mediante parecer da Junta Central

de Saúde em face de acidente de serviço ou por moléstia profissional.’.”.

EMENDA Nº 25

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. ... – A Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, fica acrescida do seguinte art.

240-E:

‘Art. 240-E – Ao militar dispensado em caráter temporário, em decorrência de

acidente de serviço ou moléstia profissional, cuja capacidade laborativa residual não

seja definitiva, será assegurada a convocação para o treinamento ou curso

subsequente, de mesma natureza, tão logo cesse sua dispensa, sendo-lhe garantida

a retroação, para fins de promoção dentro do respectivo quadro.

Parágrafo único – O disposto neste artigo não se aplica aos discentes de cursos de

formação ou de habilitação para provimento inicial no respectivo quadro.’.”

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 2

Dê-se ao inciso III do § 3º e ao § 4º do art. 59-B da Lei nº 5.301, de 16 de outubro

de 1969, a que se refere o art. 1º do projeto a seguinte redação:

“Art. 1º – (...)

‘Art. 59-B – (...)

§ 3º – (...)

III – treinamento profissional básico.

§ 4º – A regulamentação da ADI, no que se refere aos incisos I e III do § 3º, poderá

ser delegada ao Comandante-Geral da instituição militar estadual.’.”.

SUBEMENDA Nº 2 À EMENDA Nº 2

Acrescente-se ao art. 1º de que trata a Emenda nº 2 o seguinte art. 59-E:

“Art. 59-E – Aos militares inativos e aos pensionistas do Instituto de Previdência dos

Servidores Militares do Estado de Minas Gerais será pago um abono na mesma data
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e de valor igual ao do Prêmio por Produtividade pago ao pessoal ativo, conforme

disposto na Lei nº 17.600, de 1º de julho de 2008.”.

Sala das Comissões, 22 de outubro de 2009.

Délio Malheiros, Presidente e relator - Ivair Nogueira - Lafayette de Andrada -

Duarte Bechir - Elmiro Nascimento.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.841/2009

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria da Mesa da Assembleia, o Projeto de Resolução n° 3.841, de 2009,

dispõe sobre a incidência de juros de mora nos débitos oriundos da conversão de

vencimentos, proventos e complementações de pensões em Unidades Reais de Valor

– URV –, de que tratam a Resolução nº 5.216, de 12/8/2004, e o art. 5º da Resolução

nº 5.305, de 22/6/2007.

Aprovada no 1º turno, com as Emendas n°s 1 e 2, ret orna a matéria à Mesa a fim

de receber parecer para o 2° turno, nos termos do a rt. 178, c/c o art. 79, VIII, “a”, do

Regimento Interno.

Em cumprimento ao disposto no art. 195, combinado com o art. 189, § 1º, do

Regimento Interno, a redação do vencido faz parte deste parecer.

Fundamentação

A proposição em exame tem por objeto autorizar o pagamento de juros moratórios

sobre os valores devidos aos servidores da Casa e oriundos da conversão de seus

vencimentos e proventos em URVs, ocorrida à época da implantação do Plano Real.

Com a pacificação de decisões proferidas pelo Poder Judiciário, a Mesa da

Assembleia, em 2/7/2002, determinou a incorporação à tabela de vencimentos de

seus servidores de percentual correspondente a 11,98%, a partir de 1º/7/2002, com a

finalidade de fazer cessar o prejuízo decorrente da utilização de índice incorreto na

conversão dos vencimentos e proventos em URVs.

Para o pagamento do passivo gerado desde a data da conversão – ocorrida em

abril de 1994 – até a data da incorporação do referido percentual à tabela de

vencimentos, foi aprovada a Resolução nº 5.216, de 12/8/2004, com o objetivo de

autorizar a Assembleia Legislativa a celebrar acordos extrajudiciais ou transações
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judiciais com seus servidores, com vistas à quitação dos débitos em até 144 parcelas

mensais. Contudo, o cálculo do montante devido a cada servidor não previa

atualização monetária nem aplicação de juros de mora. Essa situação perdurou até o

advento da Resolução nº 5.305, de 22/6/2007, que, em seu art. 5º, determinou a

correção do valor do débito, à base de 0,25% ao mês, até a data de seu efetivo

pagamento.

Para corrigir a sistemática de aplicação da correção monetária, editou-se, em

18/7/2008, a Resolução nº 5.314, que determinou a utilização dos índices previstos

na Tabela de Fatores de Atualização Monetária da Corregedoria do Tribunal de

Justiça de Minas Gerais para atualização do saldo devedor, nos meses em que a

variação mensal constante na tabela fosse maior que 0,25%.

Ainda assim, permaneceu lacuna em relação aos juros moratórios. É, portanto, para

equacionar esse problema que tramita na Casa a proposição em epígrafe,

autorizando o pagamento de juros de mora nos débitos oriundos da conversão de

vencimentos e proventos em URVs, apurados nos termos da Resolução nº 5.216, de

12/8/2004, e do art. 5º da Resolução nº 5.305, de 22/6/2007. Os juros serão

calculados à base de 1% ao mês até agosto de 2001 e, a partir dessa data, à base de

0,5% ao mês. A variação dos percentuais tem como objetivo acompanhar o

entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal – STF –, o qual, no Processo

Administrativo nº 323.526, em apreciação de pedido da mesma natureza dos

servidores desse Tribunal, determinou que os juros fossem calculados conforme ora

se propõe.

Além disso, a proposição acrescenta à sistemática de pagamento dos valores em

questão uma regra bastante justa, segundo a qual o valor das parcelas mensais será

constituído de uma parte fixa, a ser paga indistintamente a todos os servidores

credores, e de outra variável, que levará em consideração a proporção do saldo de

cada servidor em relação à totalidade do débito da Assembleia.

Portanto, o projeto em análise tem o objetivo de reconhecer um direito incontestável

do servidor da Casa, razão pela qual ele não encontra nenhum óbice à sua

tramitação, seja de ordem processual, seja de mérito.

Conclusão
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Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº

3.841/2009 no 2º turno, na forma do vencido no 1° t urno.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 23 de outubro de 2009.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Dinis Pinheiro, relator - Doutor Viana - José

Henrique - Weliton Prado - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.841/2009

(Redação do Vencido)

Dispõe sobre a incidência de juros de mora nos débitos oriundos da conversão de

vencimentos e proventos e da complementação de pensão em Unidade Real de Valor

– URV – de que tratam a Resolução nº 5.216, de 12 de agosto de 2004, e o art. 5º da

Resolução nº 5.305, de 22 de junho de 2007.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º – Os juros de mora incidentes sobre os débitos oriundos da conversão de

vencimentos e proventos e da complementação de pensão em Unidade Real de Valor

– URV – de que tratam a Resolução nº 5.216, de 12 de agosto de 2004, e o art. 5º da

Resolução nº 5.305, de 22 de junho de 2007, atualizados nos termos dos arts. 6º a 10

da Resolução nº 5.314, de 18 de julho de 2008, serão apurados mediante a aplicação

de juros simples sobre o saldo devedor apurado mês a mês, calculados na forma do

disposto nesta resolução e em regulamento da Mesa, aplicando-se:

I – 1% (um por cento) ao mês até agosto de 2001;

II – 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês a partir de setembro de 2001 até a

data de quitação da totalidade do saldo devedor decorrente do débito de que tratam a

Resolução nº 5.216, de 2004, e o art. 5º da Resolução nº 5.305, de 2007, atualizados

nos termos dos arts. 6º a 10 da Resolução nº 5.314, de 2008.

§ 1º – O débito relativo aos juros de mora apurado na forma do "caput" será

atualizado pelos índices da Tabela de Fatores de Atualização Monetária da

Corregedoria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a partir do mês de competência

em que se fez devida cada parcela de juros de mora até o penúltimo mês anterior ao

da liquidação da totalidade do saldo devedor de juros de mora.

§ 2º – No dia 1º do mês da liquidação da totalidade do saldo devedor de juros de

mora, deve-se utilizar, para fins de atualização monetária, em substituição ao índice
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previsto no § 1º deste artigo, relativo ao último mês anterior a esse, o índice de 0,25%

(zero vírgula vinte e cinco por cento).

§ 3º – É vedada a incidência de juros de mora sobre juros de mora acrescidos ao

saldo devedor na apuração do débito de que trata o § 1º deste artigo.

Art. 2º – Os ordenadores de despesa, Presidente e 1º-Secretário, com base no

crédito anual autorizado no orçamento da Assembleia Legislativa, fixarão o montante

mensal para fins de pagamento do débito, apurado na forma do art. 1º desta

resolução, em parcelas mensais constituídas por:

I – parcela fixa mensal individual no valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta

reais), salvo na hipótese de pagamento de saldo devedor de valor inferior;

II – parcela variável proporcional ao saldo credor de cada beneficiário a título de

juros de mora, calculada na forma de regulamento.

§ 1º – Os ordenadores de despesas fixarão a data do início do pagamento da

parcela fixa de que trata o inciso I do "caput" deste artigo conforme a disponibilidade

financeira e orçamentária da Assembleia Legislativa.

§ 2º – O pagamento da parcela variável de que trata o inciso II do “caput” deste

artigo terá início no mês subsequente ao da quitação total dos débitos decorrentes do

disposto na Resolução nº 5.216, de 2004, e no art. 5º da Resolução nº 5.305, de

2007, atualizados nos termos dos arts. 6º a 10 da Resolução nº 5.314, de 2008,

devidos aos beneficiários que tenham celebrado a transação judicial ou o acordo

extrajudicial de que tratam essas resoluções até a data fixada no § 1º deste artigo.

§ 3º – Os ordenadores de despesa, no mês de dezembro, poderão alterar o valor

da parcela fixa de que trata o inciso I do "caput" deste artigo, de acordo com a

disponibilidade financeira e orçamentária da Assembleia Legislativa.

Art. 3º – É vedado o pagamento do débito de que trata esta resolução a interessado

que não tenha celebrado a transação ou o acordo de que tratam a Resolução nº

5.216, de 2004, ou o art. 5º da Resolução nº 5.305, de 2007, salvo decisão judicial

que garanta o direito do recebimento administrativo independentemente de acordo ou

transação.

Art. 4º – No pagamento do débito de que trata esta resolução será considerado o

caráter indenizatório dos juros de mora incidentes sobre as diferenças decorrentes da



____________________________________________________________________________
1432

conversão da moeda em URV pagas com atraso.

Art. 5º – O "caput" do art. 3º da Resolução nº 5.216, de 2004, passa a vigorar com a

seguinte redação:

"Art. 3º – O débito apurado na forma do art. 2º desta resolução será pago em até

144 parcelas mensais consecutivas, de valor variável conforme a disponibilidade

financeira e orçamentária da Assembleia Legislativa, observado o disposto no

parágrafo único deste artigo e nos arts. 4º e 5º desta resolução.".

Art. 6º – Ficam revogados o art. 13 da Resolução nº 5.115, de 29 de maio de 1992,

e o art. 4º da Resolução nº 5.118, de 13 de julho de 1992.

Art. 7º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 22/10/2009, a seguinte comunicação:

Do Deputado Elmiro Nascimento notificando o falecimento do Sr. Orlando Dias

Maciel, ocorrido em 10/10/2009, nesta Capital. (- 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 comunidade de Turmalina pelos 61 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 4.621/2009, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Varzelândia pelos 47 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 4.622/2009, do Deputado Arlen

Santiago);

de congratulações com a comunidade de Várzea da Palma pelos 56 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 4.623/2009, do Deputado Arlen

Santiago);

de congratulações com a comunidade de São João do Paraíso pelos 66 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 4.624/2009, do Deputado Arlen

Santiago);

de congratulações com a comunidade de Ubaí pelos 47 anos de emancipação
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desse Município (Requerimento nº 4.625/2009, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Taiobeiras pelos 56 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 4.626/2009, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com o Sr. Antônio Carlos Cruvinel por ter recebido o título de

cidadão honorário, concedido pelo Município de Prata (Requerimento nº 4.629/2009,

do Deputado Wander Borges);

de pesar pelo falecimento do Sr. Geraldo Agnaldo da Silva, ex-Prefeito Municipal de

Cordisburgo, ocorrido em 21/9/2009, nesse Município (Requerimento nº 4.639/2009,

do Deputado Doutor Viana);

de aplauso à Sra. Suraya Khalil Lebbos pela sua indicação para receber o prêmio

Mulheres Notáveis de Minas Gerais 2009 (Requerimento nº 4.656/2009, do Deputado

Ademir Lucas);

de congratulações com o Sr. Sebastião Helvécio Ramos de Castro pela posse

como Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (Requerimento nº 4.660/2009, do

Deputado Leonardo Moreira);

de aplauso à Unimed Gerais de Minas por seus 20 anos de atuação na região

Centro-Norte do Estado (Requerimento nº 4.664/2009, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso ao Hospital Mater Dei pela obtenção do certificado de acreditação

internacional (Requerimento nº 4.681/2009, do Deputado Doutor Ronaldo);

de aplauso ao Hospital Odilon Behrens pela realização de 5 mil exames de

ecocardiograma (Requerimento nº 4.682/2009, do Deputado Doutor Ronaldo);

de congratulações com a comunidade de Vila Bem Querer pela sua elevação a

Distrito do Município de Riacho dos Machados (Requerimento nº 4.756/2009, da

Comissão de Assuntos Municipais);

de congratulações com a Faculdade de Ciências Socias Aplicadas de Extrema -

Faex - pela excelência do ensino ministrado nessa instituição, conforme avaliação

efetuada pelo MEC (Requerimento nº 4.762/2009, da Comissão de Educação);

de congratulações com o Conselho Comunitário de Segurança Pública - Consep -

de Ouro Fino pelos 10 anos de sua fundação (Requerimento nº 4.772/2009, da

Comissão de Segurança Pública);

de congratulações com o Sr. Ronaldo Tadêu Pena, Reitor da UFMG, pelo



____________________________________________________________________________
1434

lançamento da campanha de enfrentamento da violência contra a pessoa idosa

(Requerimento nº 4.773/2009, da Comissão de Segurança Pública).
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 28 DE OUTUBRO DE 2009

ATAS

ATA DA 46ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 22/10/2009

Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - Composição

da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino Nacional - Leitura de mensagem

- Palavras do Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Entrega de placa - Palavras do Pe. Guy

Jorge Ruffier - Exibição de vídeo - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento -

Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Doutor Viana - Dalmo Ribeiro Silva - Tiago Ulisses.

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 Tiago Ulisses, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura das atas das

duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a Escola Técnica de Eletrônica

Francisco Moreira da Costa - ETE FMC -, de Santa Rita do Sapucaí, pelos 50 anos

de sua fundação.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa o Revmo. Sr. Pe. Guy Jorge

Ruffier, Diretor-Geral da Escola Técnica de Eletrônica Francisco Moreira da Costa; os

Exmos. Srs. Hudson Carvalho, representando o Prefeito Municipal de Santa Rita do

Sapucaí, Paulo Cândido da Silva; e Magno Magalhães Pinto, Presidente da Câmara

Municipal dessa cidade; a Exma. Sra. Isabela Freitas Moreira Pinto, representando o



____________________________________________________________________________
1436

Deputado Federal Bilac Pinto; e os Exmos. Srs. Adonias Costa da Silveira, Presidente

da Fundação Instituto Nacional de Telecomunicações - Finatel -; José Policarpo,

Diretor Científico da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais -

Fapemig -; e Deputado Dalmo Ribeiro Silva, autor do requerimento que deu origem a

esta homenagem.

Registro de Presença

O locutor - Registramos a presença, nesta solenidade, do Revmo. Sr. Pe. José

Ramón Fernandez de la Cigoña, Diretor de Formação Cristã e Comunitária; dos

Exmos. Srs. Ialdo Correia Costa, Diretor Administrativo-Financeiro e Alexandre

Loures Barbosa, Diretor Pedagógico, todos da ETE FMC; e dos Srs. João Paulo

Sampaio e Vagner Fernandes Mendes, Vereadores da Câmara Municipal de Santa

Rita do Sapucaí.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a cantar o Hino Nacional, acompanhando

gravação da TV Assembleia.

- Procede-se à exibição do Hino Nacional.

Leitura de Mensagem

O locutor - Com a palavra, a Sra. Isabela Freitas Moreira Pinto, representando o

Deputado Federal Bilac Pinto.

A Sra. Isabela Freitas Moreira Pinto - Exmo. Sr. Deputado Doutor Viana, 1º-Vice-

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado, neste ato representando o Deputado

Alberto Pinto Coelho, Presidente desta Casa; Revmo. Pe. Guy Jorge Ruffier, Diretor-

Geral da ETE FMC; Exmos. Srs. Hudson Carvalho, representando o Sr. Paulo

Cândido da Silva, Prefeito de Santa Rita do Sapucaí; Magno Magalhães Pinto,

Presidente da Câmara Municipal de Santa Rita do Sapucaí; Adonias Costa da

Silveira, Presidente da Finatel; José Policarpo, Diretor Científico da Fapemig; e

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, Presidente da Comissão de Justiça da Assembleia e

autor do requerimento que deu origem a esta homenagem. (- Lê:)

“Senhoras e senhores, infelizmente, devido à antecipação da data anteriormente

programada para a realização deste evento, que coincide com a minha viagem, em

missão oficial do Ministério das Comunicações, ao exterior, fico impossibilitado de
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poder estar presente. Como cidadão de Santa Rita do Sapucaí, amante orgulhoso e

entusiástico de minha terra e minhas origens, não poderia deixar de registrar minhas

palavras pelo Jubileu de Ouro da Escola Técnica de Eletrônica Francisco Moreira da

Costa, a ETE FMC, como é conhecida em todo o País.

Fruto de um projeto visionário de Luzia Rennó Moreira, minha querida e admirada

tia-avó, a ETE é hoje não apenas o resultado do esforço pioneiro de uma mulher à

frente de seu tempo; é também um empreendimento bem-sucedido, modelo em seu

gênero, referência em todo o País e berço de formação de profissionais de

incontestável competência.

Sinhá Moreira, como era conhecida, voltou para Santa Rita depois de longas

viagens pelo mundo. Dona de sagacidade e perspicácia incomuns, D. Sinhá se

impressionou particularmente com a tecnologia japonesa e sua repercussão na

economia do País e na qualidade de vida da população. De volta à sua terra, movida

por um senso extraordinário de responsabilidade social, resolveu empregar parte de

seu tempo e de seu patrimônio na criação de uma escola. Fundou assim a ETE,

expressamente colocada sob a direção dos padres jesuítas locais. Sob a égide dos

preceitos religiosos da secular Companhia de Jesus, a ETE vem desenvolvendo-se

desde então, acompanhando a revolução tecnológica e as necessidades do mercado,

do mesmo modo que participa das demandas educacionais do País.

Vale enaltecer, desde já, Sr. Presidente, a orientação jesuíta que presidiu ao

crescimento e à consolidação da ETE. Como todos sabemos, a Companhia de Jesus

acumulou imensa experiência e tradição em projetos educacionais, nos quais

imprime, de forma consistente e definitiva, a doutrina cristã. Em seus

estabelecimentos, a formação do indivíduo é baseada no amor ao próximo, na

responsabilidade comunitária, na comunhão entre fé e cultura, na busca pela justiça e

pelo conhecimento. Propondo Cristo como modelo de vida humana, a educação

jesuíta promove valores altruístas e transformadores, capazes de aperfeiçoar a

sociedade rumo a um modo de convívio mais produtivo e mais fraterno, com inclusão

de todos para benefício de todos, sem distinção.

O objetivo da ETE é atuar como referência empresarial nos mercados nacional e

internacional, nas áreas de educação, informática e gráfico-editorial. Esse objetivo
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está inserido na missão institucional de ‘proporcionar e permitir ao educando

formação integral, de modo que este, como pessoa humana e profissional

competente, possa assumir conscientemente e exercer o compromisso de participar

da construção de uma sociedade mais justa e fraterna’.

O resultado desse esforço cinquentenário pode ser medido pelo ingresso de tantos

ex-alunos em universidades, logo após o término dos cursos técnicos. Do mesmo

modo, pode ser medido pelo sucesso profissional de outros tantos, hoje comerciários,

industriários, industriais ou agentes públicos atuantes no governo estadual e na

administração federal.

Por todas essas razões, não poderia deixar de dar o meu pronunciamento nesse

jubileu, que diz respeito, tão de perto, ao progresso e ao desenvolvimento de nossa

região. A lembrança de D. Sinhá proporciona-nos ainda um orgulho familiar que não

pretendemos esconder. Remete, de certa forma, ao esforço que continuamos a fazer,

de nossa parte, 50 anos depois, atuando nesta Casa pela melhoria das condições de

vida da população de Minas Gerais.

Meus sinceros cumprimentos à diretoria da ETE, na pessoa do Pe. Guy Jorge

Ruffier, representando as várias gerações de dirigentes e professores, e do Sr. Ialdo

Correia Costa, Diretor Administrativo. Cumprimento também os alunos da ETE, na

certeza de que também se orgulham de pertencer a instituição de tal porte e de

compartilharem dos objetivos maiores que ensejaram sua criação. Não podemos

deixar de ressaltar os nomes dos nossos saudosos Pe. Raul Laranjeira de Mendonça

e Pe. José Carlos de Lima Vaz, pessoas iluminadas com quem tivemos o prazer de

conviver; presenciamos a valorosa contribuição que deram à ETE e a nossa cidade.

Desejo muito sucesso à Escola Técnica de Eletrônica Francisco Moreira da Costa,

convicto de que continuará responsável pela formação de novas e brilhantes

gerações. Muito obrigado. Deputado Federal Bilac Pinto.”

Palavras do Deputado Dalmo Ribeiro Silva

Cumprimento o Exmo. Sr. Deputado Doutor Viana, Vice-Presidente desta Casa,

representando, neste ato solene, o Presidente Alberto Pinto Coelho, e, com muita

alegria e satisfação, as seguintes autoridades presentes: o Vereador Hudson

Carvalho, representando o Sr. Paulo Cândido da Silva, Prefeito de Santa Rita do
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Sapucaí; o Vereador Magno Magalhães Pinto, Presidente da Câmara Municipal da

cidade. Aproveito a oportunidade para saudar também os Vereadores João Paulo

Sampaio e Vagner Fernandes; o Prof. Adonias Costa da Silveira, Presidente da

Fundação Instituto Nacional de Telecomunicações - Finatel -; o Prof. José Policarpo,

Diretor Científico da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais -

Fapemig -; a Sra. Isabela Freitas Moreira Pinto, representando neste ato o caríssimo

amigo e Deputado Federal Bilac Pinto. Nossa saudação derradeira, ao caríssimo

amigo Pe. Guy Jorge Ruffier, Diretor-Geral da ETE FMC. Cumprimento também o

Prof. Ialdo, o Pe. Ramon, todos os alunos e os funcionários desta secular e

conceituada instituição, orgulho dos mineiros e de todos os brasileiros.

Prezados amigos e telespectadores da TV Assembleia, com muita alegria e honra

realizamos nesta noite, no Plenário maior da Assembleia Legislativa de Minas Gerais,

esta reunião que se destina a homenagear a Escola Técnica de Eletrônica Francisco

Moreira da Costa pelo seu cinquentenário. Como Deputado e representante da região

sul-mineira, sinto-me honrado de ter sido o autor do requerimento, com o apoio de

todos os Deputados desta Casa, para esta merecida homenagem que hoje prestamos

a nossa ETE, cuja referência em ensino técnico na área tecnológica extrapolou as

fronteiras de Minas Gerais e do Brasil, alcançando países diversos. Santa Rita do

Sapucaí, em nosso Sul de Minas, é o berço da Escola Técnica de Eletrônica

Francisco Moreira da Costa, primeira instituição de ensino especializado de eletrônica

em nível médio da América Latina e primeira e única escola técnica dirigida por

padres jesuítas.

Há 50 anos, em 1959, fundava-se a Escola Técnica de Eletrônica Francisco Moreira

da Costa naquela pacata cidade de então, incrustada nas montanhas do Sul de

Minas, em meio à contemplativa e bela paisagem. Sua idealizadora, a Sra. Luzia

Rennó Moreira, conhecida como D. Sinhá Moreira, não podia imaginar a grande

transformação por que, em tão pouco tempo, passaria Santa Rita do Sapucaí - de

economia predominantemente agropecuária para um dos mais relevantes polos

tecnológicos do País.

Sinhá Moreira nasceu em 1907. De família rica, pôde educar-se no Rio de Janeiro,

então Capital federal. Casou-se com um diplomata e desfrutou de uma oportunidade
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rara à época: viajar por todo o mundo. Morou no Japão e vivenciou o rápido

desenvolvimento da indústria eletrônica, devido à exploração de aparelhos de rádio

no Japão pós-guerra. De volta ao Brasil, em 1958 Sinhá Moreira, mulher corajosa e

de vanguarda, levou à frente o seu ideal de plantar ali, em sua terra natal, a semente

da tecnologia que havia conhecido em terras distantes. Criou-se, então, a Escola

Técnica de Eletrônica, à qual deu o nome de seu pai, Francisco Moreira da Costa.

Quando a ETE iniciou as suas atividades, em março de 1959, a benemérita Sinhá

Moreira comemorou o sucesso dos seus esforços entregando a direção e todo o

empreendimento educacional aos padres jesuítas. Gostaria de reverenciar aqui a

orientação jesuíta, que promoveu o crescimento e a consolidação da ETE. Os

jesuítas são membros da Companhia de Jesus, a maior ordem religiosa católica,

fundada em 1534, sob a liderança de Inácio de Loyola. A Companhia é conhecida

mundialmente por seu trabalho missionário e, principalmente, educacional, com o que

tem forte ligação, mantendo numerosos estabelecimentos de ensino, incluindo-se os

de ensino superior. A ETE faz parte da rede mundial de educação jesuíta, por isso é,

primordialmente, uma obra de objetivo cristão, fundamentada no amor a Deus, que

pressupõe o amor ao próximo e a expressão da justiça para todos os seres humanos.

A meta jesuíta é formar profissionais humanitários, responsáveis e cientes de seu

dever cristão de promover ativamente os destinos de uma sociedade mais fraterna e

produtiva. Esse princípio, aliado ao padrão de excelência, que caracteriza a educação

jesuíta, mantém-se preservado na ETE ao longo desses 50 anos, que hoje

festivamente comemoramos no Plenário maior da Assembleia Legislativa. Assim, os

membros da Companhia de Jesus abraçaram com amor essa caminhada educativa,

tendo sempre como objetivo a excelência acadêmica e humana. O legado de Sinhá

Moreira estava com o seu destino entregue a uma conduta segura e muito sólida.

E o falecimento prematuro da benemérita em 9/3/63 não interrompeu a sua

grandiosa missão: seu projeto expandiu-se e foi incorporado pelas administrações

públicas, passando a contar com a força de vários nomes expressivos no panorama

econômico e político de Minas e do Brasil.

Havia florescido, definitivamente, a semente do Vale da Eletrônica, que transformou

a pequena cidade produtora de café e leite em local de excelência no
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desenvolvimento de soluções de tecnologia da informática e da eletrônica. A seu

exemplo, logo depois foi criado o Instituto Nacional de Telecomunicações - Inatel - e,

alguns anos mais tarde, a Faculdade de Administração e Informática - FAI. Essa três

escolas formam a mão de obra do Vale e completam a estrutura educacional do

Município, atraindo estudantes de todo o Brasil e do exterior. O pioneirismo da ETE

na formação de mão de obra especializada fez com que Santa Rita tomasse novos

rumos na área tecnológica. Ali se criou ambiente propício para que os alunos

formados permanecessem, com sua ideias e projetos, e implantassem indústrias, que

passaram a dar o tom do desenvolvimento à cidade. Tudo isso possibilitou que seus

jovens ali mesmo se empregassem e desenvolvessem suas carreiras profissionais.

A ETE está construída em área de 131.000m2 e oferece cursos diurnos e noturnos

em suas modernas e várias instalações, destinadas ao uso da comunidade educativa.

Seu especializado corpo docente é constituído por 55 experientes professores. A

escola conta, atualmente, com 14 laboratórios, totalmente equipados, com tecnologia

de última geração em diversas áreas, como idiomas, desenho, radiofrequência,

eletrotécnica e comunicação de dados. Dispõe ainda de auditório para mil lugares,

anfiteatro e infraestrutura completa para prática esportiva. Dentro do princípio jesuíta

de gratuidade do ensino, oferece bolsas de estudo para 47% das vagas disponíveis.

Graças ao pioneirismo da ETE, Santa Rita é, sem dúvida alguma, um dos

Municípios que mais tem realizado inovação no Brasil. Ali estão instaladas cerca de

130 empresas de pequeno e médio portes, que faturaram, em 2008,

aproximadamente R$1.000.000.000,00. Essas empresas, vanguarda no ramo da

eletrônica e das telecomunicações, associaram-se e formaram importante Arranjo

Produtivo Local - APL - de eletroeletrônicos, cuja lei é de minha autoria. Nesse

modelo de negócios, cada uma das várias empresas de uma região se especializa, a

fim de produzir os componentes necessários para o atendimento de toda a cadeia de

produção. Essa maior especialização maximiza a eficiência de cada célula produtiva

empresarial e potencializa a qualidade final. A semente lançada há 50 anos, com a

criação da nossa Escola Técnica de Eletrônica - ETE -, faz com que Santa Rita

represente expressiva parcela de contribuição no saldo positivo de crescimento da

indústria eletrônica nacional. Nosso Vale da Eletrônica hoje é motivo de muito
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orgulho, por ser referência empresarial, nos mercados nacional e internacional, nas

áreas de educação, informática e gráfico-editorial, resultado desse conjunto de

esforços mantidos há 50 anos. E a ETE pode ser valorada pelo sucesso profissional

de seus ex-alunos, hoje comerciários, industriários, industriais ou agentes públicos

atuantes no governo estadual e na administração federal.

Por todas essas razões, caríssimos amigos e amigas, festejamos, nessa

solenidade, esse jubileu, reverenciando, mais uma vez, a lembrança de Sinhá

Moreira, que, a partir de um sonho e com muita determinação, levou adiante o seu

ideal, materializando essa obra, que nos enche de singular orgulho. Não poderia

deixar de enaltecer a efetiva participação do dileto amigo, filho da terra, Deputado

Federal Bilac Pinto, pertencente à família de Sinhá Moreira, pelo muito que tem feito

por essa gloriosa instituição. Sem dúvida alguma, graças ao seu idealismo como

homem público, como ex-Secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, teve o

nosso grande Deputado Bilac Pinto as ações maiores voltadas a essa nossa

instituição, que hoje completa 50 anos de efetivo e ininterrupto trabalho prestado à

comunidade do Brasil.

Quero, neste momento, prestar homenagem ao caríssimo Deputado Bilac Pinto,

que ontem me ligou do exterior e manifestou a sua tristeza por não estar aqui, mas

que se fez representar por sua querida irmã, Dra. Isabela Freitas Moreira Pinto, na

certeza de que ele, espiritualmente e também pelas palavras dela, celebra conosco,

com todos vocês, este momento singular para todos nós. Esse é o nosso papel.

Quero destacar, caríssimo Pe. Guy, a nossa enorme satisfação em recepcioná-lo

no Plenário maior da nossa Assembleia Legislativa para dizer o quanto é importante

para Minas essa instituição comandada por V. Exa. e por todos aqueles que têm

promovido essa educação de excepcional qualidade, que reverenciamos e

consideramos a pedra angular, a pedra basilar dos ensinamentos da tecnologia para

Minas e para o mundo.

Fico feliz. Quero olhar nos olhos de vocês, caríssimos alunos que hoje estão aqui,

e, com muita alegria e muita honra para nós, dizer que estão frequentando a melhor

escola técnica do Brasil e, por que não dizer, hoje já considerada, pelo seu corpo

docente, uma das melhores do mundo. Graças ao ensino jesuíta, ao exemplo de
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Sinhá Moreira, temos um modelo de gestão dentro da própria educação, na

tecnologia. Fico muito feliz e quero destacar todos aqueles que puderam participar

desse grande momento. Lembramos aqui o Pe. Raul Laranjeira e também o Pe. José

Carlos Vaz de Lima, que há pouco tempo nos deixou, para demonstrar o quanto

somos gratos a esse trabalho incansável que tantos fizeram por nossa querida ETE.

Fico muito feliz de ser o autor desta homenagem, desta honraria, em nome dos 77

Deputados. Depositamos em todos, em nome do povo mineiro, os nossos

agradecimentos a essa cinquentenária instituição, orgulho de todos, que hoje

festivamente comemoramos. Parabéns à nossa querida ETE. Que Deus os abençoe!

Que Santa Rita brilhe por intermédio do exemplo de tantos daqueles que puderam

testemunhar a inteligência, o esforço, o sacrifício e ver seus filhos fazerem um curso

de especialização. Com certeza o povo mineiro é muito agradecido a essa instituição.

Obrigado, Padre Guy. V. Exa. é um homem iluminado, um homem que, com certeza,

pelo seu conhecimento, pela sua dedicação, tem feito dessa escola um modelo de

gestão, um modelo da tecnologia, por tantos e tantos anos. E, brevemente,

estaremos comemorando - como fizemos aqui, no Plenário, com a presença de V.

Exa. - o centenário de Sinhá Moreira e, quem sabe, o centenário da nossa querida

ETE. Parabéns a todos.

Entrega de Placa

O locutor - Neste momento, o Deputado Doutor Viana, representando o Presidente

da Assembleia Legislativa, Deputado Alberto Pinto Coelho, fará entrega ao Padre

Guy Jorge Ruffier, Diretor-Geral da ETE FMC, de placa alusiva a esta homenagem. A

placa contém os seguintes dizeres: “Santa Rita do Sapucaí viu nascer, em 1959, a

instituição que a transformaria em um importante polo tecnológico nacional. A Escola

Técnica de Eletrônica Francisco Moreira da Costa, fundada por Luiza Rennó Moreira,

foi pioneira no ensino de nível médio especializado em sua área de atuação, na

América Latina. Esse bem-sucedido empreendimento, pautado na busca constante

da excelência, é exemplo a ser seguido por todos os que promovem a educação

tecnológica, não só em Minas Gerais, mas no Brasil. A Assembleia Legislativa do

Estado de Minas Gerais se congratula com a ETE FMC por seu cinquetenário”.

O Sr. Presidente - A Presidência, com muita alegria, convida também o Deputado,
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representante de Minas Gerais - principalmente do Sul de Minas e, mais ainda, de

Santa Rita do Sapucaí -, o amigo Dalmo Ribeiro Silva, autor do requerimento que

suscitou esta justa homenagem à Escola Técnica de Santa Rita do Sapucaí e que

não poderia faltar a esta homenagem que a Assembleia faz agora, para participar da

entrega de placa alusiva a esta homenagem.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Solicito que a Isabela também participe da

entrega da placa.

O Sr. Presidente - Representando o nosso fraterno amigo Bilac Pinto, que tanto

defendeu Santa Rita do Sapucaí e o Sul de Minas nesta Casa, e que agora o faz com

muito brilhantismo na Câmara Federal, convidamos a Isabela para, juntos,

participarmos desta homenagem a Santa Rita do Sapucaí e ao Sul de Minas.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Pe. Guy Jorge Ruffier

Exmo. Sr. Vice-Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

Deputado Doutor Viana, neste ato representando o Presidente desta Casa, Deputado

Alberto Pinto Coelho; Exmo. Sr. Vereador Hudson Carvalho, representando o Prefeito

de Santa Rita do Sapucaí, Paulo Cândido da Silva; Exmo. Sr. Vereador Magno

Magalhães Pinto, Presidente da Câmara Municipal de Santa Rita do Sapucaí; Sra.

Isabela Freitas Moreira Pinto, representando o Deputado Federal Bilac Pinto; Exmo.

Sr. Adonias Costa da Silveira, Presidente da Fundação Instituto Nacional de

Telecomunicações - Finatel -; Exmo. Sr. José Policarpo, Diretor Científico da

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - Fapemig -; Exmo.

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, Presidente da Comissão de Constituição e Justiça da

Assembleia e autor do requerimento que deu origem a esta homenagem; o

Evangelho narra que dois amigos de Jesus disseram para um companheiro, ainda

desconhecido, chamado Natanael: “Aquele de quem os profetas falaram, aquele que

Moisés previu, aquele famoso messias, nós o encontramos, chama-se Jesus de

Nazaré”. Sabe o que responderam? “De Nazaré, pode sair algo?” De Santa Rita, saiu.

De Nazaré, saiu o messias, Jesus, filho de Deus. De Santa Rita, saiu essa explosão

de evolução técnica, que ultrapassou as fronteiras, animou quantidade infinita de

pequenas firmas, de grandes firmas e de grandes instituições internacionais. De
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Santa Rita, saiu isso.

E quem plantou? Sinhá Moreira, com este sonho explosivo; mulher que antecipou

completamente sua história local, que dedicou tudo o que tinha e entregou a nós,

jesuítas, esta obra que, confesso a vocês, após 40 anos dirigindo escolas diversas,

todas as escolas do Brasil, praticamente, na região de São Paulo, de Minas Gerais e

do Rio de Janeiro, é a melhor escola para trabalhar. É escola que tem objetivos

claros, na qual o aluno entra querendo vencer, e não só para agradar ao papai e à

mamãe. É escola realmente ideal, que corresponde ao ideal de escola que Santo

Inácio sempre pensou, escola de iniciativa, de perspectiva, além do que podemos

fazer de incentivo à visão cristã do homem. Não formamos apenas técnicos,

formamos técnicos que fazem da técnica instrumento para humanizar esta sociedade.

Isso, para nós, além de ser orgulho, é responsabilidade.

D. Sinhá deve estar feliz vendo este Plenário feito de alunos, representantes de

turmas; feito de ex-alunos que não puderam vir, embora quisessem vir; de nossos

professores, alguns presentes, e de alguns funcionários. Enfim, aqui está

representado o dia a dia dessa escola, que pretende ser cada vez melhor e mais fiel

ao projeto que lhe deu origem. Em nome de toda a Companhia de Jesus, que já tem

500 anos de existência, agradeço ao Legislativo de Minas Gerais esta homenagem,

que recebemos humildemente.

Contamos com vocês porque, sem o apoio legislativo, ficamos, realmente, muito

desamparados. Então muito obrigado a todos.

Agradeçamos a Deus, principalmente, e também a iniciativa e a iluminação de

Sinhá Moreira, e a todo esse batalhão de professores que deu origem a esse edifício

de escolas que temos agora. Muito obrigado.

Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo institucional.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras do Sr. Presidente

Revmo. Pe. Guy Jorge Ruffier, Diretor-Geral da Escola Técnica de Eletrônica, na

pessoa de quem cumprimento o Pe. Ramon - os dois são representantes desta

instituição secular dos jesuítas - e cumprimento também os demais componentes da



____________________________________________________________________________
1446

diretoria dessa bela escola; público presente e demais convidados que não puderam

vir; Vereador Hudson Carvalho, aqui representando o Exmo. Sr. Prefeito de Santa

Rita do Sapucaí, Paulo Cândido da Silva, que já me confessou ser ex-aluno da ETE -

contar que é aluno da ETE, Pe. Guy, é motivo de orgulho, e V. Revma. deve estar

muito vaidoso de estar no meio dos 4 mil ex-alunos da ETE, entre os quais muitos

estão ocupando cargos de destaque; ilustre Presidente da Câmara de Santa Rita,

Vereador Magno Magalhães Pinto; Vereadores Vagner e João Paulo, que

representam o Legislativo Municipal - é extremamente importante a participação de V.

Exas. na vida da cidade -; Sra. Isabela Freitas Moreira Pinto, que é irmã do meu

amigo Deputado Bilac Pinto, e toda a sua família - ela está aqui representando a

mulher de Santa Rita, a mulher mineira, e sua presença engrandece muito a reunião -

; Presidente da Finatel, Adonias Costa da Silveira; Diretor Científico da Fapemig, José

Policarpo; meu amigo Dalmo Ribeiro Silva, que teve a iluminada iniciativa de fazer

esta justa homenagem - ele apresentou o requerimento, que foi aprovado com o voto

de todos os Deputados desta Assembleia -; representantes de turmas presentes -

vocês são os responsáveis pela existência da escola; sem vocês, sem os professores

e sem os funcionários, ela não estaria funcionando -; funcionários da Casa e

telespectadores que nos acompanham pela TV Assembleia, é com muita alegria que

a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais promove esta reunião especial,

comemorativa do cinquentenário da Escola Técnica de Eletrônica. Quando a coisa é

boa, até a aumentamos. O Deputado Dalmo Ribeiro Silva falou que a comemoração

era pelo centenário. Ele aumenta porque puxa muito para Santa Rita, tanto que até

dobrou a idade da escola. Isso se deve ao carinho especial que tem por ela, Pe. Guy.

A Escola Técnica de Eletrônica Francisco Moreira da Costa é um orgulho não só

para Santa Rita do Sapucaí, mas para toda Minas Gerais, por tudo o que significou e

significa. Significou quando foi criada e continua significando nos tempos atuais, para

o Município e sua região de influência.

Quando uma instituição completa 50 anos com plena credibilidade e

reconhecimento por parte da comunidade em que está inserida, consolidada na

medida em que seus propósitos se concretizam e ainda buscando aprimorar-se

constantemente, de acordo com as demandas e tendências de seu campo de
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atuação, isso indica que ela foi edificada em bases muito consistentes.

A Escola Técnica Francisco Moreira da Costa teve, em sua constituição, dois

fatores que se completaram e que foram fundamentais para o seu sucesso: de um

lado, o idealismo, a visão de futuro e o espírito empreendedor de Luzia Rennó

Moreira ou simplesmente D. Sinhá, que também foi homenageada nesta Casa, no

ano passado, igualmente por iniciativa do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; de outro

lado, a experiência, o comprometimento social e o ensino de qualidade que marcam o

trabalho dos jesuítas.

Sonhadora, apaixonada por sua terra e sua gente, Sinhá Moreira sempre se

dedicou a trabalhos sociais e a projetos de ajuda aos mais necessitados,

preocupando-se particularmente com a educação e a formação profissional dos

jovens. Pensava também em caminhos para promover o desenvolvimento da sua

então pequena Santa Rita do Sapucaí.

Um dia vislumbrou a possibilidade de reunir as várias faces de sua prática de

cidadania em um projeto pioneiro e, ao mesmo tempo, ambicioso: o de construir uma

escola técnica que abriria oportunidades de educação e de emprego principalmente

para a juventude, que contribuiria para o progresso da cidade e que seria inovadora

na área tecnológica. Com a determinação que a caracterizava e a influência política

herdada do pai, o líder político Francisco Moreira da Costa, e do tio, o Presidente da

República Delfim Moreira, ela foi atrás do sonho. Em março de 1959, estava criada a

primeira escola de nível médio da América Latina voltada para o ensino da eletrônica.

Ousada e moderna para a época, a escola estruturou-se e expandiu-se, criou

mecanismos de integração com as empresas, estimulou a pesquisa e o

desenvolvimento de projetos tecnológicos, abriu campo para o surgimento de outras

instituições de ensino nessa área e contribuiu para a formação do Vale da Eletrônica,

que transformou a pequena cidade do Sul de Minas numa das principais referências

do País em tecnologia.

Ao criar a Escola Técnica de Eletrônica de Santa Rita do Sapucaí, D. Sinhá Moreira

tinha a consciência de que o processo educacional deve centrar-se não apenas na

transmissão de conhecimentos, mas também na de atitudes e valores, para que os

alunos sejam preparados para se integrar à sociedade como cidadãos e portadores
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de habilitação profissional, a fim de ingressarem no mercado de trabalho.

Teve então a sabedoria de entregar a administração da escola aos Padres jesuítas.

Como sabemos, essa ordem religiosa tem seu nome estreitamente ligado à educação

no País, mantendo-se à frente de um grande número de estabelecimentos de ensino

fundamental, médio e superior, espalhados pelo território brasileiro.

Essa vinculação remonta aos primórdios de nossa história. Poucos anos depois de

fundada a Companhia de Jesus, chegavam os seguidores de Sto. Inácio de Loyola ao

Brasil - precisamente em 1549 -, trazidos pelo primeiro Governador-Geral, Tomé de

Souza, com a missão de catequizar os índios. Seu trabalho foi muito além do objetivo

religioso. Percorriam as aldeias socorrendo os enfermos e desenvolvendo autêntico

trabalho social, paralelamente à preocupação pedagógica, que, aos poucos, deu

origem à formação de rede de educandários abrangendo todas as Capitanias, por

meio da qual disseminaram sua ação civilizatória.

Nossos primeiros mestres e poetas identificaram-se tanto com a população

indígena que por ela foram obrigados a deixar o País. Como se sabe, foram expulsos

pelo Marquês de Pombal por resistirem à tentativa de se transformarem os índios em

mão de obra escrava. Felizmente, voltaram mais tarde para dar prosseguimento a

sua grande contribuição ao processo educacional brasileiro. E, felizmente, ainda

estavam em Santa Rita do Sapucaí, em 1959, para dar o suporte humanístico e

pedagógico ao projeto idealizado por D. Sinhá Moreira.

Ao congratularmo-nos com o Pe. Guy Jorge Ruffier, Diretor-Geral da Escola

Técnica de Eletrônica Francisco Moreira da Costa, estendemos o cumprimento aos

demais dirigentes da instituição, a seus funcionários, professores, alunos e ex-alunos,

enfim, a todos aqueles que fizeram e continuam fazendo parte dessa bela história. A

Assembleia parabeniza, de forma justa, por meio desta homenagem, a vocês, heróis

do Vale da Eletrônica. Muito obrigado.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para a extraordinária de terça-feira, dia 27, às 20 horas,

nos termos do edital de convocação, e para a ordinária da mesma data, às 14 horas,
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com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição de

24/10/2009.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 19.257, EM

30/9/2009

Às 16h41min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Luiz Humberto

Carneiro, Jayro Lessa (substituindo o Deputado Delvito Alves, por indicação da

Liderança do DEM) e Lafayette de Andrada (substituindo o Deputado Domingos

Sávio, por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Luiz Humberto Carneiro,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado

Lafayette de Andrada, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante 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. Após discussão e votação, é aprovado, em turno

único, o parecer pela manutenção do Veto Parcial à Proposição de Lei nº 19257

(relator: Deputado Luiz Humberto Carneiro). 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, 30 de setembro de 2009.

Luiz Humberto Carneiro, Presidente - Lafayette de Andrada - Jayro Lessa.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.804/2009

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria da Deputada Gláucia Brandão, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Academia Nevense de Letras, Ciências e Artes, com sede no
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Município de Ribeirão das Neves.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.804/2009 pretende declarar de utilidade pública a Academia

Nevense de Letras, Ciências e Artes, com sede no Município de Ribeirão das Neves,

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter cultural e

humanístico.

A Academia tem como finalidade promover e difundir conhecimento cultural,

científico e artístico, especialmente as ciências humanas e a literatura; apoiar ações

educativas para preservação do patrimônio histórico, artístico e cultural do Município;

apoiar a edição de livros, jornais, informativos e revistas; e promover exposições,

feiras de artes, salões de livros, cursos e concursos, sempre nas áreas cultural,

artística e científica. Com esses propósitos, a entidade mantém o Centro Cultural

Professor Adauto Junqueira Rebouças para a Liberdade e a Paz.

Considerando o importante trabalho desenvolvido pela Academia Nevense de

Letras, Ciências e Artes, acreditamos ser a instituição merecedora do título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.804/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 27 de outubro de 2009.

Vanderlei Jangrossi, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2.597/2008

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria deste órgão colegiado, o projeto de resolução em epígrafe tem por

objetivo aprovar, de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição

do Estado, as alienações das terras devolutas que especifica.
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Nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18, de 1993, que disciplina a

tramitação da matéria, coube à Comissão de Constituição e Justiça apreciar

preliminarmente o projeto, concluindo por sua juridicidade, constitucionalidade e

legalidade.

Dando prosseguimento à tramitação da proposição, cumpre-nos agora emitir

parecer sobre a matéria, atendo-nos aos lindes estabelecidos no art. 188, combinado

com o art. 102, IX, “e”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Resolução nº 2.597/2008 aprova a alienação de seis glebas de terras

devolutas rurais, situadas nos Municípios de Montezuma, Indaiabira, Rio Pardo de

Minas e Vargem Grande do Rio Pardo, todas com área entre 100 e 250 hectares.

Atendendo ao que dispõe a legislação vigente, especialmente o § 6º do art. 247 da

Constituição do Estado, as alienações de tais imóveis, cujos processos foram

instruídos pelo Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - Iter - MG -, dar-se-ão

mediante compra preferencial, em que o legítimo posseiro tem prioridade para

adquirir o bem, de acordo com o preço de mercado.

Cabe ressaltar que, em reunião realizada no Iter - MG, em 6/11/2008, ficou

acertada a retirada de tramitação do processo do requerente Amílcar José de Araújo,

uma vez que ele pretende legitimar outras duas glebas, o que totalizará área maior do

que 250ha, que é o limite estabelecido pelo § 6º do art. 247 da Constituição do

Estado.

Em observância ao § 7º, inciso V, do art. 247 da Constituição do Estado, que veda

alienação para parente, até o terceiro grau, de beneficiário de terra pública rural em

área contígua à deste, também serão retirados os processos dos requerentes Marla

de Almeida Pinheiro, Thaísa de Almeida Pinheiro e Thales de Almeida Pinheiro, que,

de acordo com a documentação apresentada, são irmãos que pretendem adquirir

cada um 195ha da Fazenda Curral Novo - Covão.

Para proceder a essas alterações, apresentamos ao final deste parecer o

Substitutivo nº 1, que aprova a alienação de duas glebas de terras devolutas, nos

Municípios de Vargem Grande do Rio Pardo e Rio Pardo de Minas, cujos requerentes

mantêm posse pacífica do imóvel há mais de 20 anos. Tendo tornado o imóvel
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economicamente produtivo, uma vez que utilizam mais de 50% da área aproveitável

para as atividades de agricultura e pecuária, têm vínculos pessoais com a terra onde

residem.

Assim sendo, a legitimação de terra devoluta que se pretende aprovar por meio do

projeto de resolução em análise reflete a política rural adotada pelo Estado, que tem o

propósito de fomentar a produção agropecuária, organizar o abastecimento alimentar,

promover o bem-estar do homem que vive do trabalho da terra e fixá-lo no campo, no

intuito de efetivar o desenvolvimento rural.

Em virtude dos esclarecimentos apresentados e das alterações propostas,

constituem justa medida as concessões de domínios em tela a quem participou de

forma ativa e produtiva da ocupação do território mineiro.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº

2.597/2008, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Aprova, de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do

Estado, as alienações das terras devolutas que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Ficam aprovadas, de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da

Constituição do Estado, as alienações das terras devolutas especificadas no Anexo

desta resolução, observada a enumeração dos respectivos beneficiários.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO

(a que se refere o art. 1º da Resolução nº , de de de 2009)

* - A tabela a que se refere o anexo acima foi publicada no “Diário do Legislativo” de

28.10.2009.

Sala das Comissões, 21 de outubro de 2009.

Vanderlei Jangrossi, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator - Domingos Sávio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2.619/2008

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
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De autoria deste órgão colegiado, o projeto de resolução em epígrafe tem por

objetivo aprovar, de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição

do Estado, as alienações das terras devolutas que especifica.

Nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18, de 1993, que disciplina a

tramitação da matéria, coube à Comissão de Constituição e Justiça apreciar

preliminarmente o projeto, concluindo por sua juridicidade, constitucionalidade e

legalidade.

Dando prosseguimento, cumpre-nos agora emitir parecer sobre o assunto, atendo-

nos aos lindes estabelecidos no art. 188, combinado com o art. 102, IX, “e”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Resolução nº 2.619/2008 aprova a alienação de duas glebas de terras

devolutas rurais, situadas no Município de Rio Pardo de Minas, ambas com área

entre 100 e 250ha.

Atendendo ao que dispõe a legislação vigente, especialmente o § 6º do art. 247 da

Constituição do Estado, as alienações de tais imóveis, cujos processos foram

instruídos pelo Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais – Iter-MG –, dar-se-ão

mediante compra preferencial, em que o legítimo posseiro tem prioridade para

adquirir o bem, de acordo com o preço de mercado.

Cabe ressaltar que, de acordo com a documentação enviada a esta Casa, ficou

comprovado que os requerentes mantêm a posse pacífica do imóvel há mais de 15

anos, tendo tornado a terra economicamente produtiva, uma vez que utilizam mais de

50% da área aproveitável para as atividades de agricultura e pecuária, e que têm

vínculos pessoais com o local, pois residem no Município de Rio Pardo de Minas.

A legitimação de terra devoluta que se pretende aprovar com o projeto de resolução

em análise reflete esforço do Estado para fomentar a produção agropecuária,

organizar o abastecimento alimentar, promover o bem-estar do homem que vive do

trabalho da terra e fixá-lo no campo, no intuito de efetivar o desenvolvimento rural.

Em virtude desses esclarecimentos, constitui justa e meritória medida as

concessões de domínio em tela a quem de fato participou de forma produtiva na

ocupação do território mineiro.
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Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº

2.619/2008, no 1º turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 21 de outubro de 2009.

Vanderlei Jangrossi, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator - Domingos Sávio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2.910/2008

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria desta Comissão, o projeto de resolução em tela tem por objetivo aprovar,

de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, as

alienações das terras devolutas que especifica.

Nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18, de 1993, que disciplina a

tramitação da matéria, coube à Comissão de Constituição e Justiça apreciar

preliminarmente o projeto, concluindo por sua juridicidade, constitucionalidade e

legalidade.

Dando prosseguimento à tramitação, cumpre a este órgão colegiado emitir parecer

sobre o assunto, atendo-se aos lindes estabelecidos no art. 188, combinado com o

art. 102, IX, “e”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Resolução nº 2.910/2008 trata de conceder aprovação prévia para a

alienação de oito glebas de terras devolutas rurais, situadas nos Municípios de

Montezuma e Rio Pardo de Minas, todas com área entre 100ha e 250ha.

Em atendimento ao que dispõe o § 6º do art. 247 da Constituição do Estado, as

alienações de tais imóveis, cujos processos foram instruídos pelo Instituto de Terras

do Estado de Minas Gerais - Iter-MG -, dar-se-ão mediante compra preferencial, em

que o legítimo posseiro tem prioridade para adquirir o bem, pelo preço previamente

fixado por esse órgão, conforme determina o art. 12 da Lei nº 11.020, de 1993.

De acordo com os documentos enviados a esta Casa, os requerentes mantêm a

posse pacífica dos imóveis há mais de cinco anos; tornaram a terra economicamente

produtiva, uma vez que utilizam mais de 30% da área aproveitável para a agricultura,

ou de 40% para as atividades de agricultura e pecuária; além de terem vínculos
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pessoais com o local, pois residem no Município onde se localiza a gleba ou na

vizinhança.

A legitimação de terras devolutas que se pretende aprovar com o projeto de

resolução em análise reflete a preocupação dos dirigentes estaduais de fomentar a

produção agropecuária, organizar o abastecimento alimentar, promover o bem-estar

do homem que vive do trabalho da terra e fixá-lo no campo, no intuito de efetivar o

desenvolvimento rural.

Diante desses esclarecimentos, constituem justa medida as concessões de

domínios em tela a quem de fato participou ativamente e de forma produtiva na

ocupação do território mineiro.

Conclusão

Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº

2.910/2008, no 1º turno.

Sala das Comissões, 20 de outubro de 2009.

Vanderlei Jangrossi, Presidente e relator - Antônio Carlos Arantes - Domingos

Sávio.

PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 272/2008

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

O Governador do Estado, no uso da competência que lhe confere o inciso V do art.

90 da Constituição do Estado e tendo em vista o disposto no inciso XXXIV do art. 62

dessa Carta, enviou a esta Assembleia Legislativa, por intermédio da mensagem em

epígrafe, 11 processos administrativos de legitimação de posse de terra devoluta rural

do Estado.

A mensagem foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4/9/2008 e distribuída a esta

Comissão, nos termos dos arts. 188 e 102, IX, “e”, do Regimento Interno.

Em observância às regras emanadas da Decisão Normativa da Presidência nº 18,

de 1993, que disciplina a tramitação da matéria, compete ao presente órgão

colegiado, nesta fase preliminar dos trabalhos, examiná-la quanto aos pressupostos

legais.

Fundamentação
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Por intermédio da Mensagem nº 272/2008, o Governador do Estado encaminhou a

esta Casa 11 processos de legitimação de lotes de terras devolutas rurais, situados

nos Municípios de Rio Pardo de Minas, Montezuma e Vargem Grande do Rio Pardo,

todos com área entre 100ha e 250ha, devidamente instruídos pelo Instituto de Terras

do Estado de Minas Gerais – Iter –, autarquia vinculada à Secretaria de Estado

Extraordinária para Assuntos de Reforma Agrária.

O inciso XXXIV do art. 62 da Constituição do Estado atribui à Assembleia

Legislativa a competência privativa de aprovar, previamente, a alienação ou a

concessão de terra pública, ressalvados os casos de legitimação de terras devolutas

situadas no perímetro urbano ou na zona de expansão urbana, com área limitada a

500m² e 2.000m², respectivamente; de alienação ou concessão de terra pública

prevista no plano de reforma agrária estadual aprovado em lei; de concessão gratuita

do domínio de área devoluta rural inferior a 50 hectares a quem cumpra os requisitos

constitucionais; de ação judicial discriminatória, limitada a área de 250 hectares,

cumprida sua função social, nos termos do art. 186 da Constituição Federal, com

devolução, pelo ocupante, da área remanescente; e de alienação ou concessão de

terras públicas e devolutas rurais com área de até 100ha.

Cabe observar, ainda, que o § 6º do art. 247 permite a alienação de terra devoluta

rural, por compra preferencial, até a área de 250 hectares, a quem torná-la

economicamente produtiva e comprovar sua vinculação pessoal com ela.

O art. 18 da Lei nº 11.020, de 1993, que dispõe sobre terras públicas e devolutas

estatuais, para tornar o lote economicamente produtivo, o posseiro deve utilizar, no

mínimo, 30% de sua área aproveitável para agricultura, 50% para pecuária, ou 40%

nas duas atividades. A vinculação pessoal à terra é definida pelo art. 19 da referida

Lei nº 11.020 como a residência em localidade que permita ao ocupante ou a seus

familiares assistência permanente à área e a sua efetiva utilização econômica.

De acordo com a documentação enviada pelo Iter, todos os requerentes utilizam

suas terras de forma produtiva e residem na própria gleba ou em locais próximos.

Cumpridos os requisitos legais, fazem jus à preferência para sua aquisição.

Importante esclarecer que a tramitação dos processos de que trata a proposição em

análise observará a aplicação da Lei nº 11.020, de 1993, que dispõe sobre terras
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públicas e devolutas estaduais.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela apresentação do seguinte projeto de resolução.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº /2008

Aprova, de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do

Estado, a alienação de terras devolutas que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Ficam aprovadas, de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da

Constituição do Estado, as alienações das terras devolutas especificadas no Anexo

desta resolução, observada a enumeração dos respectivos beneficiários.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Anexo

(a que se refere o art. 1º da Resolução nº , de de de 2009)

* - A tabela a que se refere o anexo acima foi publicada no “Diário do Legislativo” de

28.10.2009.

Sala das Comissões, 21 de outubro de 2009.

Vanderlei Jangrossi, Presidente - Domingos Sávio, relator - Antônio Carlos Arantes.

PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 295/2008

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

O Governador do Estado, no uso da competência que lhe confere o inciso V do art.

90 da Constituição do Estado e tendo em vista o disposto no inciso XXXIV do art. 62

dessa Carta, enviou a esta Assembléia Legislativa, por intermédio da mensagem em

epígrafe, um processo administrativo de legitimação de posse de terra devoluta rural

do Estado.

A mensagem foi publicada no “Diário do Legislativo” de 30/10/2008 e distribuída a

esta Comissão, nos termos dos arts. 188 e 102, IX, “e”, do Regimento Interno.

Em observância às regras emanadas da Decisão Normativa da Presidência nº 18,

de 1993, que disciplina a tramitação da matéria, compete a este órgão colegiado,

nesta fase preliminar dos trabalhos, examiná-la quanto aos pressupostos legais.

Fundamentação
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Por intermédio da Mensagem nº 295/2008, o Governador do Estado encaminhou a

esta Casa um processo de legitimação de terra devoluta rural, situada no Município

de Rio Pardo de Minas, com área de 135,1112ha, devidamente instruído pelo Instituto

de Terras do Estado de Minas Gerais – Iter –, autarquia vinculada à Secretaria de

Estado Extraordinária para Assuntos de Reforma Agrária.

O inciso XXXIV do art. 62 da Constituição do Estado atribui à Assembléia

Legislativa a competência privativa de aprovar, previamente, a alienação ou a

concessão de terra pública, ressalvados os casos de legitimação de terras devolutas

situadas no perímetro urbano ou na zona de expansão urbana, com área limitada a

500m² e 2.000m², respectivamente; de alienação ou concessão de terra pública

prevista no plano de reforma agrária estadual aprovado em lei; de concessão gratuita

do domínio de área devoluta rural inferior a 50 hectares a quem cumpra os requisitos

constitucionais; de ação judicial discriminatória, limitada a área de 250 hectares,

cumprida sua função social, nos termos do art. 186 da Constituição Federal, com

devolução, pelo ocupante, da área remanescente; e de alienação ou concessão de

terras públicas e devolutas rurais com área de até 100ha.

Cabe observar, ainda, que o § 6º do art. 247 permite a alienação de terra devoluta

rural, por compra preferencial, até a área de 250 hectares, a quem torná-la

economicamente produtiva e comprovar sua vinculação pessoal com ela.

O art. 18 da Lei nº 11.020, de 1993, que dispõe sobre terras públicas e devolutas

estatuais, para tornar o lote economicamente produtivo, o posseiro deve utilizar, no

mínimo, 30% de sua área aproveitável para agricultura, 50% para pecuária, ou 40%

nas duas atividades. A vinculação pessoal à terra é definida pelo art. 19 da referida

Lei nº 11.020 como a residência em localidade que permita ao ocupante ou a seus

familiares assistência permanente à área e a sua efetiva utilização econômica.

De acordo com a documentação enviada pelo Iter, o requerente, Cipriano Alves

Pereira, utiliza 40% da área aproveitável da gleba pretendida para agricultura e

pecuária e reside no Município de Rio Pardo de Minas. Atende, portanto, aos

requisitos legais para ter preferência em sua aquisição.

Importante esclarecer que a tramitação do processo de que trata a proposição em

análise observará a aplicação da Lei nº 11.020, de 1993, que dispõe sobre terras
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públicas e devolutas estaduais.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela apresentação do seguinte projeto de resolução.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº /2008

Aprova, de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do

Estado, a alienação da terra devoluta que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica aprovada, de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da

Constituição do Estado, a alienação de terra devoluta em nome de Cipriano Alves

Pereira, situada no local denominado Fazenda Vereda de Santa Bárbara, no

Município de Rio Pardo de Minas, com a área de 135,1112ha.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 21 de outubro de 2009.

Vanderlei Jangrossi, Presidente - Domingos Sávio, relator - Antônio Carlos Arantes.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 29 DE OUTUBRO DE 2009

ATAS

ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 27/10/2009

Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata -

Correspondência: Mensagens nºs 426, 427, 428, 429 e 430/2009 (encaminhando os

Projetos de Lei nºs 3.898 e 3.899/2009, expediente relativo ao Regime Especial de

Tributação concedido ao contribuinte mineiro pelo Secretário de Estado de Fazenda,

o Projeto de Lei nº 3.900/2009 e o Projeto de Lei Complementar nº 56/2009,

respectivamente), do Governador do Estado - Ofício - 2ª Fase (Grande Expediente):

Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 3.901 a 3.918/2009 -

Requerimentos nºs 4.873 a 4.899/2009 - Comunicações: Comunicação do Deputado

Tiago Ulisses - Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários - Encerramento -

Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Dinis Pinheiro - Hely

Tarqüínio - Ademir Lucas - Alencar da Silveira Jr. - Antônio Carlos Arantes - Antônio

Genaro - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Cecília

Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves - Dimas Fabiano -

Doutor Rinaldo - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento

- Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão -

Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira - João Leite - Juarez Távora -

Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza

Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Rêmolo Aloise - Ronaldo

Magalhães - Rosângela Reis - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -

Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h12min, a lista de
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comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado João Leite, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O Deputado Hely Tarqüínio, 2º-Secretário, nas funções de 1º-Secretário, lê a

seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 426/2009*

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, encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa Egrégia

Assembleia, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial ao

Orçamento Fiscal do Estado em favor da Fundação Centro Internacional de

Educação, Capacitação e Pesquisa Aplicada em Águas - HIDROEX -, no valor de

R$650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais).

O crédito especial destina-se a cobrir despesas com pessoal e encargos sociais,

viabilizando a operacionalização da referida fundação, cuja criação é objeto do

Projeto de Lei nº 3.255/2009.

Ressalte-se que para atender a tais despesas serão utilizados recursos

provenientes da anulação da dotação orçamentária de Reserva de Contingência.

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter o projeto em

questão à consideração dos seus Nobres Pares.

Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 3.898/2009

Autoriza a abertura de crédito especial ao Orçamento Fiscal do Estado em favor da
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Fundação Centro Internacional de Educação, Capacitação e Pesquisa Aplicada em

Águas - HIDROEX.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial ao Orçamento

Fiscal do Estado em favor da Fundação Centro Internacional de Educação,

Capacitação e Pesquisa Aplicada em Águas - HIDROEX -, no valor de R$650.000,00

(seiscentos e cinquenta mil reais).

§ 1º - Para fins do disposto no “caput” e para operacionalização da HIDROEX, fica

criada, dentro do programa de trabalho da Fundação, a seguinte ação: “Remuneração

de Pessoal Ativo e Encargos Sociais dentro do programa Apoio à Administração

Pública”, com o valor de até R$650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais).

§ 2º - Para atender ao disposto neste artigo, serão utilizados recursos provenientes

da anulação da dotação orçamentária nº 1991 99 999 999 9 999 0001 9999 0 10.1 -

Reserva de Contingência.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a compatibilizar, no Plano Plurianual de

Ação Governamental - PPAG 2008-2011 -, as alterações decorrentes da criação da

unidade orçamentária "Fundação Centro Internacional de Educação, Capacitação e

Pesquisa Aplicada em Águas - HIDROEX”.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para os fins do art.

204 do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 427/2009*

Belo Horizonte, 19 de outubro 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 altera a destinação do

imóvel de que trata a Lei nº 17.443, de 17 de abril de 2008, e dá outra providência.

A medida ora proposta atende à solicitação da Administração Municipal de

Barbacena, que deseja ampliar o aproveitamento do imóvel que lhe foi doado pelo

Estado, e que ora abriga tão somente órgãos e entidades ligados à saúde, à

educação e à cultura.
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Por se tratar de imóvel de excelente localização e de dimensões avantajadas,

poderá ser utilizado na instalação de outros serviços de grande importância para

aquela comunidade.

O imóvel em apreço é tombado pelo Patrimônio Histórico Municipal, porém não

sofrerá qualquer modificação, conforme assevera a Prefeita de Barbacena.

O projeto reabre o prazo de cinco anos previsto na Lei nº 17.443, de 2008, para

reversão do imóvel em caso de inobservância de sua destinação, o que facilitará a

implantação de novos serviços naquela área.

São estas as razões que me levam a solicitar dessa augusta Casa a aprovação do

Projeto.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 3.899/2009

Altera a destinação do imóvel de que trata a Lei nº 17.443, de 17 de abril de 2008, e

dá outra providência.

Art. 1º - O parágrafo único do art. 1º da Lei nº 17.443, de 17 de abril de 2008, que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Barbacena o imóvel que

especifica, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à instalação de

órgãos e entidades municipais.”

Art. 2º - O prazo estabelecido no art. 2º da Lei nº 17.443, de 2008, fica prorrogado

por cinco anos, contados da data da publicação desta lei.

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.

“MENSAGEM Nº 428/2009*

Belo Horizonte, 22 de outubro de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

No uso da competência que me confere o inciso V do art. 90, da Constituição do



____________________________________________________________________________
1464

Estado, e tendo em vista o disposto no art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro

de 1975, submeto à apreciação dessa Egrégia Assembleia Legislativa expediente

relativo ao Regime Especial de Tributação concedido ao contribuinte mineiro pelo

Secretário de Estado de Fazenda.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.

REGIMES ESPECIAIS DE TRIBUTAÇÃO (RET) CONCEDIDOS NO PERÍODO DE

JUNHO A DEZEMBRO DE 2008, NOS TERMOS DO ART. 225, DA LEI Nº 6.763/75

* - A tabela contendo os Regimes Especiais de Tributação (RET), concedidos no

período de junho a dezembro de 2008, nos termos do art. 225, da Lei nº 6.763/75 foi

publicada no “Diário do Legislativo” de 29.10.2009.

REGIMES ESPECIAIS DE TRIBUTAÇÃO (RET) CONCEDIDOS NO PERÍODO DE

JANEIRO A MARÇO DE 2009, NOS TERMOS DO § 6º DO ART. 225, DA LEI Nº

6.763/75

* - A tabela contendo os Regimes Especiais de Tributação (RET), concedidos no

período de janeiro a março de 2009, nos termos do § 6º do art. 225, da Lei nº

6.763/75 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29.10.2009.

- À Comissão de Fiscalização Financeira, nos termos da Decisão Normativa da

Presidência nº 13.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 429/2009*

Belo Horizonte, 22 de outubro de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Nos termos do inciso V do art. 90 da Constituição do Estado, bem como do inciso V

de seu art. 161, apraz-me encaminhar a Vossa Excelência, para exame e deliberação

dessa egrégia Assembleia Legislativa, o anexo projeto de lei, autorizando a abertura

de crédito suplementar no valor de R$10.735.468,01 (dez milhões, setecentos e trinta

e cinco mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e um centavo), em favor do Tribunal

de Contas do Estado de Minas Gerais.

O crédito suplementar ora pleiteado destina-se a cobrir despesas de custeio para

execução do Programa de Modernização do Controle Externo dos Estados, Distrito
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Federal e Municípios Brasileiros - PROMOEX -, no valor de R$914.008,01

(novecentos e quatorze mil e oito reais e um centavo), e despesas de pessoal e

encargos sociais, no valor de R$9.821.460,00 (nove milhões, oitocentos e vinte e um

mil, quatrocentos e sessenta reais) com utilização das seguintes fontes de recursos:

I - R$914.008,01 (novecentos e quatorze mil e oito reais e um centavo),

provenientes do Convênio nº 00006/2006 e seus termos aditivos, celebrado em 13 de

abril de 2006, entre a União, por intermédio do Ministério do Planejamento,

Orçamento e Gestão, e o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, objetivando

fortalecer o sistema de controle externo como instrumento de cidadania, incluindo o

aperfeiçoamento das relações intergovernamentais e interinstitucionais, com vistas ao

controle do cumprimento da Lei Complementar Federal nº101, de 4 de maio de 2000,

para execução do Programa de Modernização do Sistema de Controle Externo dos

Estados, Distrito Federal e Municípios Brasileiros – PROMOEX;

II - R$1.418.900,00 (um milhão, quatrocentos e dezoito mil e novecentos reais),

provenientes do excesso de arrecadação da receita de Contribuição Patronal para o

FUNFIP previsto para o corrente exercício;

III - R$1.402.560,00 (um milhão, quatrocentos e dois mil, quinhentos e sessenta

reais), provenientes do excesso de arrecadação da receita de Contribuição do

Servidor para o FUNFIP previsto para o corrente exercício;

IV - R$4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais), provenientes do

superávit financeiro da receita de Recursos Diretamente Arrecadados;

V - R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), provenientes da anulação

de dotações orçamentárias próprias de custeio.

Ressalto, por derradeiro, que o crédito suplementar será coberto com recursos do

Tribunal de Contas, não havendo aporte de recursos ordinários do Tesouro Estadual.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter a esse

Legislativo o presente pleito.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 3.900/2009

Autoriza a abertura de crédito suplementar de R$10.735.468,01 ao Orçamento
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Fiscal do Estado, em favor do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar ao

Orçamento Fiscal do Estado, em favor do Tribunal de Contas do Estado de Minas

Gerais, no valor de R$10.735.468,01 (dez milhões, setecentos e trinta e cinco mil,

quatrocentos e sessenta e oito reais e um centavo), para atender a:

I - despesas de custeio, no valor de R$914.008,01 (novecentos e quatorze mil, oito

reais e um centavo), para execução do Programa de Modernização do Controle

Externo - PROMOEX -;

II - despesas de pessoal e encargos sociais, no valor de R$9.821.460,00 (nove

milhões, oitocentos e vinte e um mil, quatrocentos e sessenta reais);

Art. 2º - Para atender ao disposto no art. 1º serão utilizados recursos provenientes

de:

I - Convênio nº 00006/2006 e seus termos aditivos, celebrado em 13 de abril de

2006, entre a União, por intermédio do Ministério do Planejamento, Orçamento e

Gestão, e o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, objetivando fortalecer o

sistema de controle externo como instrumento de cidadania, aí compreendido o

aperfeiçoamento das relações intergovernamentais e interinstitucionais, com vistas,

inclusive, ao cumprimento da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de

2000, e para execução do Programa de Modernização do Sistema de Controle

Externo dos Estados, Distrito Federal e Municípios Brasileiros - PROMOEX -, no valor

de R$914.008,01 (novecentos e quatorze mil e oito reais e um centavo);

II - excesso de arrecadação da receita de Contribuição Patronal para o FUNFIP

previsto para o corrente exercício, no valor de R$1.418.900,00 (um milhão,

quatrocentos e dezoito mil e novecentos reais);

III - excesso de arrecadação da receita de Contribuição do Servidor para o FUNFIP

previsto para o corrente exercício, no valor de R$1.402.560,00 (um milhão,

quatrocentos e dois mil, quinhentos e sessenta reais);

IV - superávit financeiro da receita de Recursos Diretamente Arrecadados, no valor

de R$4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais);

V - anulação de dotações orçamentárias do Tribunal de Contas do Estado de Minas

Gerais, no valor de R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
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Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para os fins do art.

204 do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM N° 430/2009*

Belo Horizonte, 22 de outubro de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Apraz-me encaminhar a Vossa Excelência, para ser submetido ao exame e

deliberação dessa egrégia Assembleia Legislativa, o incluso projeto de lei

complementar, que dá nova redação ao art. 8º da Lei Complementar nº 64, de 25 de

março de 2002, que institui o Regime Próprio de Previdência e Assistência Social dos

servidores públicos do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

O propósito do projeto é sistematizar - em redação clara e consonante com os

textos constitucionais federal e estadual - as espécies de aposentadoria que são

asseguradas aos servidores estaduais beneficiários do Regime Próprio de

Previdência Social - RPPS. Conforme exposição de motivos enviada pela Secretária

de Estado de Planejamento e Gestão, mostra-se importante imprimir ao texto da Lei

Complementar nº 64, de 2002, redação sistêmica que seja capaz de distinguir

adequadamente as espécies de aposentadoria por invalidez e arrolar as doenças

consideradas graves para fins de aposentadoria por invalidez com proventos

integrais.

Tratando-se, pois, de medida de inegável interesse público, venho solicitar dessa

augusta Casa a aprovação do projeto.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 56/2009

Dá nova redação ao art. 8º da Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002,

que institui o Regime Próprio de Previdência e Assistência Social dos servidores

públicos do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

Art. 1º - O art. 8º da Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002, passa a

vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 8º - O servidor integrante do regime próprio de previdência de que trata esta lei

complementar será aposentado:

I - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao

tempo de contribuição;

II - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo

exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a

aposentadoria, observadas as seguintes condições:

a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinquenta e

cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher;

b) cinquenta e cinco anos de idade e trinta anos de contribuição, se homem, e

cinquenta anos de idade e vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, para o

professor que comprove tempo de efetivo exercício exclusivamente das funções de

magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio;

c) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se

mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

III - por invalidez permanente:

a) com proventos integrais se a invalidez for decorrente de acidente em serviço,

moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, mencionada nos

termos deste artigo; e

b) nos demais casos, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

§ 1º - Para fins do disposto na alínea “a” do inciso III do “caput”, entende-se como:

I - acidente em serviço: o evento danoso que tiver como causa mediata ou imediata

o exercício das atribuições inerentes ao cargo ou, ainda, a agressão sofrida e não

provocada pelo servidor no exercício de suas atribuições;

II - moléstia ou doença profissional: a enfermidade que decorrer das condições do

serviço ou de fato nele ocorrido, devendo o laudo médico estabelecer a sua rigorosa

caracterização;

III - doença grave, contagiosa ou incurável, as seguintes enfermidades: tuberculose

ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao

ingresso no serviço público, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,

cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia
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grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte

deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida,

com base em conclusão da medicina especializada.

§ 2º - O prazo para provar a ocorrência de acidente em serviço, por meio de

processo especial, é de oito dias, contado a partir da data do evento danoso e

prorrogável por igual período mediante justificativa da autoridade responsável.

§ 3º - É vedada qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício.”

Art. 2º - Ficam revogados o § 4º do art. 28 e o art. 33 da Lei Complementar nº 64,

de 2002.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de

Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 192, c/c o art. 102, do

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIO

Do Sr. Sérgio Antônio de Resende, Presidente do Tribunal de Justiça,

encaminhando a previsão do impacto orçamentário da alteração da base de cálculo

do adicional de insalubridade a que fazem jus os servidores do Poder Judiciário que

menciona, a qual foi proposta por essa Corte no Projeto de Lei nº 3.797/2009. (-

Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.797/2009.)

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 3.901/2009

Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública de

Campo Belo, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de Segurança Pública de

Campo Belo, com sede nesse Município.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 27 de outubro de 2009.

Duarte Bechir

Justificação: A proposição em tela visa a declarar de utilidade pública o Conselho

de Segurança Pública de Campo Belo, com sede nesse Município. Em pleno

funcionamento desde 20/10/2004, o referido Conselho é uma entidade civil de direito

privado, sem fins lucrativos, que adota os princípios da legalidade, impessoalidade,

moralidade, publicidade, economicidade e eficiência.

A entidade tem como objetivo primordial constituir-se em um canal privilegiado pelo

qual as autoridades policiais e de órgãos do sistema de defesa sociais locais

auscultarão a comunidade, contribuindo para que as instituições estaduais operem

em função dos cidadãos e da comunidade.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição melhores condições para o

desenvolvimento das suas atividades assistenciais, tendo em vista que a mesma

atende os requisitos constantes na Lei n° 12.972, d e 27/7/98.

Por estas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovarem esta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Segurança Pública, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I,

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.902/2009

Declara de utilidade pública o Ministério Resgate Total, com sede no Município de

Inhapim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Ministério Resgate Total, com sede no

Município de Inhapim.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de outubro de 2009.

Durval Ângelo

Justificação: Tendo em vista os relevantes serviços prestados pelo Ministério

Resgate Total e o cumprimento fiel de suas finalidades estatuárias, buscamos

declarar a referida entidade como de utilidade pública. Essa declaração permitirá que

se torne apta a realizar projetos maiores no desenvolvimento de suas atividades.
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Diante do importante trabalho que realiza a instituição, por certo terá

reconhecimento dos nobres colegas, que se empenharão na aprovação deste projeto

de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.903/2009

Declara de utilidade pública a Comunidade Terapêutica Hebron - Associação de

Apoio ao Dependente Químico, com sede no Município de Três Corações.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Comunidade Terapêutica Hebron -

Associação de Apoio ao Dependente Químico, com sede no Município de Três

Corações.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de outubro de 2009.

Fábio Avelar

Justificação: O projeto de lei em apreço visa declarar de utilidade pública a

Comunidade Terapêutica Hebron - Associação de Apoio ao Dependente Químico,

com sede no Município de Três Corações. Trata-se de uma sociedade civil de direito

privado, de caráter filantrópico, sem fins lucrativos e com prazo de duração por tempo

indeterminado.

Tem como finalidades promover a recuperação de toxicômanos, alcoólatras,

reintegrando-os na vida social; atuar contra os malefícios da dependência química, no

período de internação; contribuir para o pleno desenvolvimento bio-psicossocial de

adultos, incentivando-os a promover uma mudança de comportamento, para um

convívio sadio, tanto na família como na sociedade; promover a assistência alimentar,

social, intelectual, moral, médica e psicológica aos dependentes químicos; manter

intercâmbio com instituições e organizações afins; cooperar com programas

governamentais de combate ao vício.

Além disso, visa incentivar a participação da família no processo de recuperação

dos dependentes químicos e priorizar todas as ações voltadas para a assistência
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social a essas pessoas.

Considerando a missão e os objetivos da referida 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 de

Saúde, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento

Interno.

PROJETO DE LEI N° 3.904/ 2009

Declara de utilidade pública o Instituto Municipal Anti-Drogas - Imad -, com sede no

Município de Uberaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto Municipal Anti-Drogas - Imad

-, com sede no Município de Uberaba.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de outubro de 2009.

Fahim Sawan

Justificação: O Instituto Municipal Anti-Drogas, fundado em 21/9/2006, vem

desenvolvendo importante trabalho na área da assistência social, dirigido

principalmente ao público feminino.

Além de oferecer atendimento odontológico, médico e psicológico às suas internas,

a entidade promove reuniões com base na literatura dos Narcóticos Anônimos, realiza

palestras sobre saúde básica, além de disponibilizar oficinas de arte e artesanato.

Acontecem também reuniões semanais dos doze passos com Narcóticos Anônimos

e Alcoólicos Anônimos e reuniões mensais com os membros dos Narcóticos

Anônimos de toda a região.

Em suas atividades externas, a entidade sempre participa de projetos e movimentos

culturais, bem como de palestras, seminários, conferências e projetos que têm como

tema a reabilitação em dependência e substâncias psicoativas.

Pelo honroso fim de desenvolver temas como cultura, trabalho e direitos humanos,

solicito à Casa apoio para a aprovação deste projeto de lei, como forma de

agradecimento e incentivo à realização de novos trabalhos sociais.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
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Saúde, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.905/2009

Declara de utilidade pública a Orquestra e Coro Mestre Vicente, com sede no

Município de Mariana.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Orquestra e Coro Mestre Vicente, com

sede no Município de Mariana.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de outubro de 2009.

Jayro Lessa

Justificação: A Orquestra e Coro Mestre Vicente, do Município de Mariana, é

sociedade civil sem fins lucrativos, de cunho artístico e cultural, que desenvolve

ações sociais destinadas à comunidade, visando contribuir para a melhoria de sua

qualidade de vida.

Como previsto em seu estatuto social, a Orquestra realiza atividades de promoção

e desenvolvimento do interesse pela arte, mantendo um grupo instrumental e vocal.

Presta, assim, serviço de reconhecido interesse público.

Ademais, em pleno e regular funcionamento desde 2/10/86, a entidade cumpre

todos os requisitos da lei, pelo que faz jus ao título declaratório de utilidade pública.

Por estas razões, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto

de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Cultura, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.906/2009

Declara de utilidade pública a Associação das Mães e Amigos dos Deficientes

Moderados e Severos - Amadems -, com sede no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação das Mães e Amigos dos

Deficientes Moderados e Severos - Amadems -, com sede no Município de
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Uberlândia.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de outubro de 2009.

Luiz Humberto Carneiro

Justificação: A Associação das Mães e Amigos dos Deficientes Moderados e

Severos, com sede no Município de Uberlândia, pessoa jurídica de direito privado

sem fins lucrativos, tem como finalidade apoiar as pessoas com necessidades

especiais e seus familiares.

Com esse propósito, a entidade fiscaliza o cumprimento das leis que beneficiam

seus assistidos; realiza atendimentos relacionados às áreas de educação, saúde,

recreação, formação profissionalizante e preservação da natureza; oferece apoio

emocional, social e material às famílias dos portadores de necessidades especiais;

promove reuniões sociais com fins beneficentes, culturais e cívicos.

Em vista desse trabalho de relevante interesse social, contamos com os nobres

parlamentares 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 3.907/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Sion - ACBS -,

com sede no Município de Governador Valadares.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro

Sion - ACBS -, com sede no Município de Governador Valadares.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de outubro de 2009.

Sargento Rodrigues

Justificação: A Associação Comunitária do Bairro Sion - ACBS -, fundada em

25/3/2006, é uma associação com prazo indeterminado de duração, sem fins

lucrativos, com personalidade jurídica de direito privado.

A Associação Comunitária do Bairro Sion tem por finalidade executar programas e
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projetos educativos em favor da criança, do adolescente, do idoso e das famílias

carentes da comunidade local; zelar pelo desenvolvimento cultural e social dos seus

membros; fundar e administrar estabelecimento educacional e beneficente; promover

ação social; realizar eventos culturais; promover o convívio social entre os

associados, independentemente de cor, raça e crença, sempre objetivando o bem-

estar e a festiva união entre os associados; proteger a família, a maternidade, a

infância, a adolescência e a velhice; oferecer assistência jurídica, educacional,

médica e odontológica gratuita a pessoa carente; promover a integração do indivíduo

no mercado de trabalho; oferecer assistência gratuita ao consumidor; entre outras.

A ACBS, com sede e foro na cidade de Governador Valadares, pelo que se infere

da leitura dos documentos anexados ao processo, é administrada por diretoria

constituída de pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício dos cargos que

ocupam.

Assim, por preencher os requisitos da Lei nº 12.972, de 1998, esperamos o apoio

dos nobres pares para a aprovação do projeto ora apresentado.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.908/2009

Declara de utilidade pública o Instituto de Cegos do Brasil Central - ICBC -, com

sede no Município de Uberaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto de Cegos do Brasil Central -

ICBC -, com sede no Município de Uberaba.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de outubro de 2009.

Zé Maia

Justificação: O Instituto de Cegos do Brasil Central foi fundado em 1942, no

Município de Uberaba, como associação sem fins lucrativos, de caráter filantrópico e

educacional, para assistir e recuperar socialmente as pessoas portadoras de

deficiência visual.
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Com esse propósito, a organização adota sistema de internato, semi-internato e

externato, proporcionando a seus assistidos acesso ao trabalho, ao esporte, à arte, à

cultura e ao lazer, com a finalidade de possibilitar o pleno exercício da cidadania,

além da integração dessas pessoas à família e à sociedade. Assim, a instituição

desenvolve atividades extracurriculares em colônias de férias e clubes, cursos de

jardinagem e encontros culturais. Mantém publicações técnicas especializadas em

temas relacionados a suas atividades e assessora organizações sem fins lucrativos e

órgãos do setor público.

Pelas razões expostas, contamos com o apoio dos nobres parlamentares para a

aprovação deste projeto de lei, que tem como finalidade declarar de utilidade pública

o Instituto de Cegos do Brasil Central.

- 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 3.909/2009

Declara de utilidade pública a Sociedade Reviverde, com sede no Município de

Mariana.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Reviverde, com sede no

Município de Mariana.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de outubro de 2009.

Delio Malheiros

Justificação: A Sociedade Reviverde foi fundada em 14/12/95, por um grupo de

pessoas interessadas e preocupadas com a questão ambiental.

Essa ONG tem como objetivo desenvolver atividades de educação, proteção e

preservação ambiental no Município de Mariana e em outras localidades, bem como

promover uma transformação socioambiental por meio de um processo de

sensibilização e conscientização, além de abordar questões de cidadania e educação

ambiental.

Entidade de caráter privado, beneficente e sem fins lucrativos, conta com o trabalho



____________________________________________________________________________
1477

e a ajuda de seus membros e recebe apoio de diversos parceiros, entre eles a

Universidade Federal de Ouro Preto - Ufop.

A referida Sociedade tem como atividade principal o plantio e a distribuição de

mudas, e seu público-alvo é a comunidade de Mariana, entre outras. Oferece ainda

palestras educativas aos alunos das escolas regionais.

A entidade preenche todas as exigências elencadas na Lei nº 12.972, de 1998, para

ser declarada de utilidade pública, entre as quais podemos destacar o regular

funcionamento há mais de um ano, Diretoria composta por pessoas de reconhecida

moral e não remuneradas pelo seu múnus, bem como sua personalidade jurídica.

Assim, considerando que a associação desenvolve uma gestão administrativa e

patrimonial em prol do interesse público e não se apresenta nenhum óbice legal à sua

declaração como de utilidade pública, esperamos o apoio dos colegas para

aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Meio Ambiente, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.910/2009

Declara de utilidade pública a Associação Amigos de São Judas Tadeu - Ajuta -,

com sede no Município de Pará de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Amigos de São Judas

Tadeu - Ajuta -, com sede no Município de Pará de Minas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de outubro de 2009.

Antônio Júlio

Justificação: A Associação Amigos de São Judas Tadeu - Ajuta -, com sede no

Município de Pará de Minas, é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e

com duração indeterminada. Entre as finalidades da entidade, destacam-se o

combate à fome e à pobreza, o incentivo à prática desportiva e a promoção da

cultura.

A Associação atende a todas as exigências listadas na Lei nº 12.972, de 1998,
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como estar em funcionamento há mais de um ano e ter Diretoria composta de

pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Em face do exposto, esperamos contar com o apoio dos 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 N° 3.911/2009.

Atribui ao Estado a obrigação de fornecer, gratuitamente, bloqueador solar às

pessoas carentes, que especifica, residentes no Estado, vítimas de queimaduras,

portadoras de lúpus eritematoso, câncer de pele, vitiligo, albinismo e demais doenças

de pele que justifiquem seu uso e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Os estabelecimentos de saúde da rede públ ica estadual ficam obrigados a

fornecer, gratuitamente, bloqueador solar, compatível com a necessidade

especificada por profissional da área médica, às pessoas vítimas de queimaduras,

portadoras de lúpus eritematoso, câncer de pele, vitiligo, albinismo (hipopigmentação

congênita), e demais doenças de pele que justifiquem seu uso, com renda mensal de

até três salários mínimos e mediante apresentação de prescrição médica.

Art. 2º - As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações

orçamentárias próprias, suplementares, se necessário.

Art. 3º - O gozo desses direitos serão garantidos mediante o cadastramento feito

nos postos de saúde.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta lei a partir de sua publicação.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 27 de outubro de 2009.

Doutor Viana

Justificação: A saúde é concebida como direito de todos e dever do Estado e deve

ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco

de doença e de outros agravos, regendo-se pelos princípios da universalidade e da

igualdade de acesso às ações e serviços que a promovem, protegem e recuperam.
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O direito à vida, à dignidade da pessoa humana e à saúde é tão relevante que o

legislador constituinte cuidou de registrá-los na Carta Magna, a Constituição Federal.

O Estado deve centrar-se não apenas na assistência à doença, mas, sobretudo, na

promoção da qualidade de vida e na intervenção nos fatores que a colocam em risco,

de forma preventiva.

Assim, as pessoas que sofreram queimaduras, as portadoras de câncer de pele, de

lúpus eritematoso, vitiligo e albinismo necessitam ser especialmente assistidas para

que possam desenvolver regularmente suas atividades, sem que a exposição ao sol

reduza a capacidade de viver de maneira digna.

A queimadura pode ser definida como uma lesão produzida no tecido de

revestimento do organismo por agentes térmicos, produtos químicos, eletricidade,

radiação, etc. A pessoa vítima de queimadura necessita do bloqueador solar, uma

vez que, na maioria das vezes, a pele a ser recuperada fica sensível e vulnerável,

requerendo maiores cuidados quando da exposição.

O câncer de pele é um tumor formado por células da pele que sofreram uma

transformação e se multiplicam de maneira desordenada e anormal dando origem a

um novo tecido (neoplasia). Entre as causas que predispõem ao início desta

transformação celular aparece como principal agente a exposição prolongada e

repetida à radiação ultravioleta do sol. Independentemente do tipo de tratamento, é

recomendável a diminuição drástica a qualquer futura exposição ao sol. O

desenvolvimento de câncer de pele indica que outras regiões do corpo também

correm risco de ter sido lesadas pela luz solar e de estar igualmente vulneráveis para

a instalação de outros processos cancerosos, principalmente se continuar a

exposição ao sol.

O lúpus possui como marca característica uma erupção avermelhada invulgar em

forma de borboleta que toma o nariz e as faces; supostamente, dá aos pacientes uma

aparência de lobo (daí o seu nome, pois “lupus” é lobo em latim). O tratamento

consiste em evitar a exposição ao sol, o uso de bloqueadores solares e a aplicação

de cremes contendo esteroides.

O vitiligo e o albinismo estão associados à falta do pigmento protetor, a melanina,

em manchas da pele (vitiligo) ou generalizadamente (albinismo), como resultado de
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uma hipersensibilidade pré-determinada. Há, então, uma tendência de facilmente

fazer-se queimaduras solares nas áreas afetadas. O melhor conselho, é evitar ao

máximo a exposição ao sol, cobrir a pele com roupas adequadas e usar regularmente

um protetor solar de número alto.

Praticamente, toda a população brasileira está exposta ao sol durante quase o ano

inteiro. Os riscos são enormes, especialmente para aqueles cuja exposição

representa uma ameaça constante. Os altos preços praticados na comercialização do

protetor solar impedem sua aquisição pela grande maioria dos brasileiros. Esse

projeto de lei, que ora apresentamos aos nobres colegas para conhecimento e apoio,

segue determinação da Constituição do Estado, que diz no seu art. 186:

“A saúde é direito de todos, e a assistência a ela é dever do Estado, assegurada

mediante políticas sociais e econômicas que visem à eliminação do risco de doenças

e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para

sua promoção, proteção e recuperação. Parágrafo único - O direito à saúde implica a

garantia de: I - condições dignas de trabalho, moradia, alimentação, educação,

transporte, lazer e saneamento básico; II - acesso às informações de interesse para a

saúde, obrigado o Poder Público a manter a população informada sobre os riscos e

danos à saúde e sobre as medidas de prevenção e controle; III - dignidade,

gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento de saúde; IV -

participação da sociedade, por intermédio de entidades representativas, na

elaboração de políticas, na definição de estratégias de implementação e no controle

das atividades com impacto sobre a saúde”.

Por esse motivo, acreditamos no apoio dos nobres parlamentares desta Casa

Legislativa.

- 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 3.912/2009

Autoriza o Poder Executivo a conceder aos trabalhadores municipais da área da

saúde o direito de retornar ao seu órgão de origem bem como ser remanejados a

outro, no mesmo âmbito.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica autorizado ao Poder Executivo a conceder aos trabalhadores

municipais da área da saúde o direito de retornar ao seu órgão de origem bem como

ser remanejados a outro no mesmo âmbito.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de outubro de 2009.

Arlen Santiago

Justificação: No processo de municipalização em 1992, no governo Hélio Garcia,

cumprindo o princípio constitucional previsto na Constituição de 1988 a Lei Federal nº

8.080, de 1990, Lei Orgânica da Saúde, assegurou, na minuta do convênio com os

Municípios, a responsabilidade do Estado com os seus servidores.

Este processo em curso após a 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986, com o

movimento sanitário e o governo, a partir de 1987 institui o Sistema Unificado e

Descentralizado da Saúde em Minas Gerais - Suds. O Programa Estadual de

Municipalização teve como base o art. 10 da Lei nº 9.507, de 29 de dezembro de

1987, a passagem do acervo material do Estado à gestão dos serviços e a gerência

desta força de trabalho para os Municípios.

Os direitos legais foram assegurados no decorrer desse processo, baseado no

Estatuto dos Servidores Lei nº 869, de 1952, e recentemente nas Leis nºs 15.462 e

15.786, de 2005, que asseguraram uma carreira sistêmica, permitindo a mobilidade

do servidor, nos órgãos que compõem o sistema estadual de saúde.

Assistimos neste processo, ao longo desses anos, aos diferentes governos não

cumprirem as leis, por exemplo, com o não pagamento da insalubridade a esses

servidores, tentando responsabilizar o Município.

O que desconfigura o sistema é o constante descumprimento, por parte do governo,

dos princípios estabelecidos para sua força de trabalho neste sistema universal,

construído com a participação da sociedade, no atendimento à população usuária do

SUS, com estabelecimento de normas que precarizam, tentando retirar direitos legais

dos servidores, que em muito contribuíram na organização e na gestão do Sistema

Estadual de Saúde em nosso Estado.

O Sind-Saúde entende que para assegurar esses direitos aos servidores

municipalizados, deverá ser estabelecido, através de lei, o seguinte: “Art. ... - Fica
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garantido ao servidor cedido aos Municípios por força do Programa Estadual de

Municipalização, nos termos do art. 10 da Lei nº 9.507, de 29 de dezembro de 1987,

os mesmos benefícios concedidos aos servidores em exercício na Secretária de

Estado de Saúde de Minas Gerais.”.

É necessário, neste momento, estabelecer um amplo debate com o legislativo e a

sociedade na organização de uma política de valorização profissional e de direitos.

Assim, esse artigo resgataria o compromisso do Estado com servidores que ajudaram

na construção do SUS nas diferentes regiões do Estado.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Administração Pública para

parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.913/2009

Declara de utilidade pública o Grupo 3ª Idade Bem Viver, com sede no Município de

Cruzília.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Grupo 3ª Idade Bem Viver, com sede

no Município de Cruzília.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de outubro de 2009.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: O Grupo 3ª Idade Bem Viver tem como finalidades promover o

desenvolvimento físico, mental, social, espiritual e cultural de seus membros;

promover o respeito à dignidade e à cidadania dos associados, colaborando para a

divulgação e implementação do Estatuto do Idoso; promover o convívio dos

associados com as demais gerações, estimulando uma velhice ativa, bem como

valorizar suas histórias e experiências adquiridas ao longo da vida e promover cursos

de capacitação para elhor atender a população idosa.

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 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 3.914/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Pequenos Produtores Rurais de Plazil,

com sede no Município de São Romão.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pequenos Produtores

Rurais de Plazil, com sede no Município de São Romão.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de outubro de 2009.

Paulo Guedes

Justificação: A Associação de Pequenos Produtores Rurais de Plazil, fundada em

2/3/2006, com sede no Município de São Romão, é uma entidade civil sem fins

lucrativos que tem por finalidade promover a proteção da saúde da família, da

maternidade, da infância e da velhice, através de campanhas de prevenção a

doenças transmissíveis ou infecto- contagiosas; incentivar o aleitamento materno, em

integração com os órgãos competentes; dar orientação e promover o

encaminhamento relativamente aos direitos previdenciários ou relacionados com a

assistência social. Além disso, a entidade trabalha pela melhoria das condições de

vida da população carente do Município; e incentiva a implantação de projetos e

programas de geração de emprego e renda.

Em face do exposto, encaminho este projeto de lei para aprovação desta Casa.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.915/2009

Declara de utilidade pública o Esporte Clube Vila Nova, com sede no Município de

Além Paraíba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Esporte Clube Vila Nova, com sede no

Município de Além Paraíba.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de outubro de 2009.
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Wander Borges

Justificação: O esporte desenvolve qualidades como afetividade, percepção,

expressão, raciocínio e criatividade, motivo pelo qual representa importante

instrumento de socialização, educação, promoção da saúde e da identidade cultural e

cooperação entre os povos.

Os benefícios atribuídos à atividade fizeram com que a Organização das Nações

Unidas, embasada em recente estudo, recomendasse a adoção do esporte como

instrumento de políticas públicas direcionadas ao desenvolvimento humano.

Em 14/7/47, visando tornar o esporte uma vigorosa ferramenta de inclusão social,

foi fundado o Esporte Clube Vila Nova, entidade civil, sem fins lucrativos, que objetiva

proporcionar a difusão de atividades sociais, cívico-culturais e desportivas, entre as

quais prioriza o incentivo à prática do futebol amador no Estado.

A entidade, além de promover e incentivar a prática desportiva, presta relevantes

serviços à comunidade, uma vez que desenvolve ações que visam atender a

crescente demanda da população nessa área, voltada, sobretudo, para o esporte

destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

A associação disponibiliza sua sede social para outras entidades, a fim de que

tenham um local apropriado à realização de seus eventos e reuniões; promove

torneios infantis, ministra aulas de informática e mantém uma equipe de atletas

veteranos e uma escolinha de futebol, destinada ao atendimento de crianças e

adolescentes carentes. Representa, assim, um exemplo de cidadania a ser seguido

pelos jovens atletas, uma vez que procura integrá-los na comunidade em que vivem,

incentivando-os a frequentar e obter boas notas na escola. Oferece, ainda, em

parceria com as associações de moradores dos Bairros Santa Marta I e II,

Cantão/Bela Vista e Santa Rita/Esplanada, aulas de capoeira, judô e caratê.

Como visto, a Associação presta relevantes serviços à comunidade, desenvolvendo

ações que visam atender à crescente demanda das pessoas em situação de

vulnerabilidade socioeconômica, com o propósito de contribuir para seu

desenvolvimento humano e promover sua inclusão social.

Cumpridos todos os requisitos legais, contamos com o apoio desta Casa para o

reconhecimento do nobre trabalho realizado pelo Esporte Clube Vila Nova.
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- 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 3.916/2009

Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Confidente do Rio das Velhas, com

sede no Município de Sabará.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica Confidente do Rio das

Velhas, com sede no Município de Sabará.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de outubro 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; o amparo às crianças e adolescentes carentes;

a integração no mercado de trabalho; a 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

públicas, envolvendo, em seus processos tático-operativos, ações de entidades

públicas e privadas que visem contribuir para a redução dos altos graus de

desigualdade social com que o país convive.

Destarte, diante da necessidade da redução das desigualdades sociais, a

sociedade civil organizou-se e, na data de 16/12/92 foi constituída a Loja Maçônica

Confidente do Rio das Velhas, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos,

de natureza beneficente e de promoção social.

A entidade em comento tem por finalidade estatutária ser uma instituição altruística,

iniciática, progressista, filantrópica e evolucionista; praticar a beneficência, prestar

serviços de assistência social aos hipossuficientes; incentivar a instrução e a cultura;
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promover a ética, a paz, a cidadania, os direitos humanos, a democracia e outros

valores universais; incentivar o aprimoramento moral, social e intelectual da

humanidade e proclamar os princípios da Maçonaria Universal.

Como visto, a associação presta relevantes serviços à comunidade, uma vez que

desenvolve ações que visam atender às crescentes demandas das pessoas em

situação de vulnerabilidade social, possuindo como propósito contribuir para seu

desenvolvimento humano e promover sua inclusão social.

Diante de todo o exposto, pacífico é o fato de que a Loja Maçônica Confidente do

Rio das Velhas busca a construção de uma sociedade mais democrática, respaldada

em uma alternativa de desenvolvimento que contemple a inclusão social com justiça e

a universalização dos direitos sociais, culturais e civis.

Cumpridos todos os requisitos legais, contamos com o apoio desta Casa para o

reconhecimento do nobre trabalho desenvolvido pela entidade.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.917/2009

Declara de utilidade pública o Núcleo de Incentivo à Cultura - NIC -, com sede no

Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Núcleo de Incentivo à Cultura - NIC -,

com sede no Município de Contagem.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de outubro de 2009.

Wander Borges

Justificação: O Núcleo de Incentivo à Cultura é uma entidade civil sem fins

econômicos constituída em 11/6/2004, que atua nas áreas cultural, artística,

educacional e assistencial, desenvolvendo relevantes ações de defesa, conservação

e promoção da cultura.

A entidade em comento apresenta as finalidades estatutárias seguintes:

desenvolver projetos educacionais, culturais e de lazer; zelar pelos direitos dos
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cidadãos e difundi-los; debater e estudar as políticas culturais e educacionais;

incentivar e apoiar ações direcionadas à melhoria do ensino e do acesso à cultura e à

informação; equipar e ampliar bibliotecas, arquivos públicos e espaços de lazer e

cultura; proteger e defender o patrimônio público; difundir projetos culturais e

intelectuais; apoiar e incentivar a pesquisa científica; proteger o acervo documental

que compõe a memória contagense; difundir a cultura local; proteger e difundir as

tradições locais; contribuir com o avanço cultural e intelectual da comunidade onde

atua.

Os propósitos citados são cumpridos por meio da promoção de ações de defesa de

direitos, da elaboração de estudos e pesquisas, do oferecimento de cursos gratuitos

de capacitação, nas áreas de artes cênicas, música, dança e artesanato. Destarte, as

atividades realizadas pela entidade estimulam a valorização e o resgate da cultura

contagense, bem como contribuem para a melhoria da qualidade de vida das pessoas

em situação de vulnerabilidade social.

Os bens materiais e imateriais formadores do patrimônio cultural brasileiro são os

modos específicos de criar e fazer - as descobertas e os processos genuínos na

ciência, nas artes e na tecnologia -; as construções referenciais e exemplares da

tradição brasileira - bens imóveis e móveis -, as criações imateriais - literatura, música

-; as expressões e os modos de viver - linguagem, costumes -; os locais dotados de

expressivo valor para a história, a arqueologia, a paleontologia e a ciência, assim

como as paisagens e as áreas de proteção da fauna e da flora. Tendo em vista que o

patrimônio cultural integra a herança comum da Nação, a sua conservação é de

interesse tanto do poder público como de toda a sociedade.

Assim sendo, a cultura inclui conhecimentos, construções arquitetônicas, artes,

moral, leis, costumes, hábitos e quaisquer manifestações que expressem a vida de

um povo, interferindo fundamentalmente na construção de sua identidade.

Como demonstrado, as ações desenvolvidas pelo Núcleo de Incentivo à Cultura

visam educar a sociedade e promover a valorização e a preservação do patrimônio

cultural contagense, almejando transmitir às gerações futuras o referencial dos

valores e da identidade atuais, fornecendo-lhes referências históricas e fortalecendo

seus laços comuns.
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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

Cultura, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.918/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Rosário, com sede no

Município de Guaraciaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do Rosário,

com sede no Município de Guaraciaba.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de outubro de 2009.

Djalma Diniz

Justificação: A Associação Comunitária do Rosário, com sede no Município de

Guaraciaba, é uma entidade civil sem fins lucrativos, que não remunera os membros

da sua administração sob nenhum pretexto, destina a totalidade de suas receitas

apuradas à consecução de suas finalidades estatutárias e tem por objetivo a

promoção da assistência social, médica, ambulatorial, hospitalar ou odontológica,

principalmente a pessoas carentes, bem como o desenvolvimento de atividades

educacionais, artísticas, culturais e o incentivo à agricultura de subsistência dos

pequenos produtores rurais.

Assim, a entidade preenche os requisitos legais para ser declarada de utilidade

pública, razão pela qual espero contar o apoio dos nobres pares desta Casa

Legislativa para aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 4.873/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais pelo seu 72º
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aniversário. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 4.874/2009, do Deputado Ademir Lucas, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Buffet Alvina Bitencourt pelo recebimento do prêmio

Mérito Empresarial 2009. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 4.875/2009, do Deputado Ademir Lucas, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Esporte Clube Recanto Azul por seus 49 anos de

fundação. (- À Comissão de Educação.)

Nº 4.876/2009, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulada

manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. Ilídio Xavier Mota, ex-Prefeito

Muncipal de Lagoa dos Patos. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 4.877/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Bebidas Jota Efe Indústria e Comércio Ltda. pelo 60º

aniversário de sua fundação.

Nº 4.878/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja encaminhado

ao Governador do Estado pedido de providências para a concessão do título de

Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais ao Sr. Luiz Fernando Pires, Presidente

da Construtora Mascarenhas Barbosa Roscoe. (- Distribuídos à Comissão de

Turismo.)

Nº 4.879/2009, do Deputado Doutor Ronaldo, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Sr. Carlos Alberto Fernandes Ramos, Vice-Presidente da

Sociedade Brasileira de Patologia, pela atuação em defesa do exercício da medicina

no Brasil. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 4.880/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à CPRM Serviço Geológico do Brasil por seus 40 anos de

fundação. (- À Comissão de Minas e Energia.)

Nº 4.881/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao "Jornal Sete Dias" por seus 18 anos de fundação. (- À

Comissão de Transporte.)

Nº 4.882/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Virgem da Lapa pelos 61 anos de

emancipação desse Município.
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Nº 4.883/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Buenópolis pelos 71 anos de emancipação

desse Município.

Nº 4.884/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Carlos Chagas pelos 71 anos de emancipação

desse Município.

Nº 4.885/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Lassance pelos 56 anos de emancipação

desse Município.

Nº 4.886/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Várzea da Palma pelos 56 anos de

emancipação desse Município.

Nº 4.887/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Sete Lagoas pelos 142 anos de emancipação

desse Município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 4.888/2009, do Deputado Zezé Perrella, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a empresa Expresso Nepomuceno pelos 50 anos de sua

fundação. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 4.889/2009, do Deputado Gustavo Valadares, em que solicita seja encaminhado

ao Secretário de Desenvolvimento Social pedido de informações sobre os critérios

utilizados pelo Programa Travessia para a escolha das cidades em que atua. (- À

Mesa da Assembleia.)

Nº 4.890/2009, do Deputado Carlin Moura e outros, em que solicitam seja

formulada manifestação de apoio à candidatura do Sr. José Roberto Freire Pimenta,

Desembargador, ao cargo de Ministro do Tribunal Superior do Trabalho - TST. (- À

Comissão de Administração Pública.)

Nº 4.891/2009, da Comissão de Fiscalização Financeira, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas

Gerais - Codemig - pedido de providências para agilizar a conclusão do cadastro das

propriedades a serem desapropriadas para implantação de distrito industrial no

Município de Congonhas.
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Nº 4.892/2009, da Comissão de Fiscalização Financeira, em que solicita seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para o fornecimento

das informações necessárias à elaboração de um informativo mensal que será

distribuído à população de Congonhas sobre a implantação do distrito industrial nesse

Município.

Nº 4.893/2009, da Comissão de Fiscalização Financeira, em que solicita seja

encaminhado ao Prefeito Municipal de Congonhas pedido de providências para

fornecer as informações necessárias à elaboração de um informativo mensal que

será distribuído à população de Congonhas sobre a implantação do distrito industrial

nesse Município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 4.894/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Comandante-Geral da Polícia Militar, ao Procurador-Geral de Justiça

e ao Presidente da Ademg pedido de providências para que seja adotado, no âmbito

do Plano de Ação de Segurança em Eventos Esportivos, o procedimento de retenção

da torcida visitante por uma hora, após o término da partida, impedindo transtornos

decorrentes da saída conjunta de torcidas dos eventos. (- À Comissão de Segurança

Pública.)

Nº 4.895/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Saúde pedido de providências para a ampliação e a

agilização dos serviços de transplantes no Município de Uberaba, especialmente os

de medula óssea. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 4.896/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente da BHTRANS pedido de providências para que se

verifique a possibilidade de fornecimento de vales-transporte ou passes livres a

Douglas Henrique Marinho de Oliveira - vítima de incidente ocorrido na partida de

futebol entre Cruzeiro e Palmeiras, em 23/9/2009, no Mineirão - e a um

acompanhante, enquanto estiver em tratamento de saúde. (- À Comissão do

Trabalho.)

Nº 4.897/2009, da Comissão de Assuntos Municipais, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente do TRE-MG pedido de providências para a inclusão da

Penitenciária Nelson Hungria, localizada em Contagem, no programa de criação de
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seções especiais para presos provisórios, conforme a Resolução nº 786, de 3/9/2009.

(- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 4.898/2009, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja formulado ao

Secretário de Meio Ambiente pedido de informações sobre as penalidades aplicadas

e as providências eventualmente adotadas para mitigar ou impedir a reincidência dos

danos ambientais causados nas cabeceiras dos Córregos Treme-treme e Raiz, no

Município de Rio Pardo de Minas, conforme documento elaborado pela Comunidade

Geraizeira de Raiz. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 4.899/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Subsecretário de Políticas Antidrogas pedido de providências para

celebrar convênio que atenda a jovens dependentes químicos no Município de

Barbacena e região. (- À Comissão de Saúde.)

Comunicações

- É também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Tiago Ulisses.

Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 1º do art. 22 do Regimento

Interno, interrompe os trabalhos ordinários para destinar a 1ª Parte desta reunião à

realização de homenagem ao Lions Clube, Distrito LC-4.

- A ata dessa solenidade será publicada em outra edição.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos ordinários.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 28,

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 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª
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LEGISLATURA, EM 13/10/2009

Às 15h28min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Vanderlei

Jangrossi, Antônio Carlos Arantes, Carlos Gomes e Domingos Sávio, membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado

Vanderlei Jangrossi, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento do Deputado 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 debater a publicação “Panorama do Comércio Exterior

do Agronegócio de Minas Gerais”, das Secretarias de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento e de Desenvolvimento Econômico. A seguir, comunica o recebimento

de ofício do Deputado Carlos Pimenta encaminhando convite da Associação Central

dos Fruticultores do Norte de Minas - Abanorte - e da Associação dos Usuários do

Projeto Pirapora - Auppi - para que esta Comissão participe da abertura do III

Seminário Estadual de Fruticultura Irrigada de Minas, em 22/10/2009, às 19h30min,

em Pirapora. O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as

quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 3.680/2009, no 1º

turno (Deputado Vanderlei Jangrossi); 3.749/2009, em turno único (Deputado Chico

Uejo); e 3.768/2009, em turno único (Deputado Carlos Gomes). A Presidência

interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. João Ricardo Albanez,

Superintendente de Política e Economia Agrícola, representando o Sr. Gilman Viana

Rodrigues, Secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Accacio Ferreira

Santos Júnior, Coordenador de Comércio Exterior, representando o Sr. Sérgio

Barroso, Secretário de Desenvolvimento Econômico; Pierre Santos Vilela,

Coordenador da Assessoria Técnica da Federação da Agricultura e Pecuária do

Estado de Minas Gerais - Faemg -, representando o Presidente, Sr. Roberto Simões;

e Marcelo Gouveia, Coordenador de Projetos do Programa para Exportação da

Central Exporta Minas, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que são

convidados a tomar assento à mesa. Os Deputado Vanderlei Jangrossi e Antônio

Carlos Arantes, autores do requerimento que deu origem ao debate, tecem suas

considerações iniciais. Logo após, a Presidência passa a palavra aos convidados,
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para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,

conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos

ordinários da reunião e passa à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo

a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.

Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº

3.729/2009. 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 dos Deputados Vanderlei Jangrossi, Antônio Carlos Arantes e

Domingos Sávio em que solicitam seja realizada audiência pública para debater o

desenvolvimento do Programa de Reforma Agrária do governo federal, seus

números, problemas, limitações e conquistas no território mineiro. 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, 20 de outubro de 2009.

Vanderlei Jangrossi - Presidente, Antônio Carlos Arantes - Carlos Gomes.

ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 14/10/2009

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ademir Lucas,

Wander Borges e Getúlio Neiva (substituindo o Deputado Paulo Guedes, por

indicação da Liderança do Bloco PMDB - PCdoB - PT), membros da supracitada

Comissão. Está presente, também, o Deputado Carlos Pimenta. 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.

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 4.678, 4.679,
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4.683, 4.748 e 4.782/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos da Deputada Cecília

Ferramenta, em que solicita seja realizada audiência pública no Município de Santana

do Paraíso para debater a política habitacional do Estado nesse Município, em

especial os impactos do leilão de habitações populares promovido pela empresa

Minas Gerais Participações S.A. - MGI - nos Bairros Águas Claras e Residencial

Paraíso; Weliton Prado, em que solicita seja realizada audiência pública com a

finalidade de debater os critérios utilizados pela Cemig para o cálculo e a cobrança do

consumo não faturado de energia, bem como a liminar judicial que impede a empresa

de cortar o fornecimento dos serviços nos casos de supostas irregularidades no

medidor de energia elétrica; Carlos Pimenta, em que solicita seja realizada audiência

pública no Município de Montes Claros para debater a construção da Barragem de

Congonhas; Ademir Lucas (2), em que solicita seja encaminhado ao Presidente do

TRE pedido de providências para a criação de cartório eleitoral no Distrito de

Ressaca, em Contagem, e a inclusão da Penitenciária Nelson Hungria, localizada

nesse Município, no programa de criação de seções especiais para presos

provisórios, conforme Resolução nº 786, de 3/9/2009. 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 outubro de 2009.

Wander Borges, Presidente - Carlos Gomes - Paulo Guedes.

ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/10/2009

Às 14h39min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Ivair Nogueira, Domingos Sávio, Lafayette de Andrada e Neider Moreira, 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 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
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Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta

e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício do Sr. Sebastião

Venceslau Siqueira, Presidente da Câmara Municipal de Nova Era, solicitando que

esta Comissão realize gestões junto ao governo do Estado e ao Tribunal de Justiça

para que seja feita a contratação de pelo menos três Oficiais de Justiça para atuar na

Comarca desse Município, solicitando, ainda, seja estudada uma forma de liberar um

veículo para atendimento a tais Oficiais. 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

4.791/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Sargento Rodrigues em

que solicita seja realizada reunião conjunta com a Comissão de Segurança Pública

para discutir, em audiência pública, as condições de trabalho dos servidores do

sistema prisional e as reivindicações da classe, tais como vale-refeição, carga

horária, escala de trabalho, carteiras funcionais, prêmio por produtividade, entre

outros itens; Délio Malheiros em que solicita seja feito pedido de providências ao

Presidente do TRE-MG para a instalação de urnas de votação, no pleito de 2010, em

unidades do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Militar do Estado, visando

permitir que membros das referidas corporações possam participar das votações

dispensando-se idêntico tratamento aos presos provisórios. 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 outubro de 2009.

Délio Malheiros, Presidente - Ivair Nogueira - Lafayette de Andrada - Duarte Bechir -

Elmiro Nascimento.

ATA DA 31ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

20/10/2009

Às 14h39min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,
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Fábio Avelar (substituindo o Deputado Antônio Genaro, por indicação da Liderança do

BPS) e Getúlio Neiva (substituindo o Deputado Vanderlei Miranda, por indicação da

Liderança do PMDB), membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado 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 obter em

audiência pública esclarecimentos, sob a ótica da defesa dos direitos humanos, sobre

os transplantes realizados no Estado. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião

para ouvir os Srs. Charles Simão Filho, Diretor Estadual do Complexo MG -

Transplantes, representando o Sr. Marcus Vinícius Caetano Pestana da Silva,

Secretário de Estado da Saúde; Reinaldo Silva Pimentel Santos, Diretor,

representando o Sr. João Batista de Oliveira, Subsecretário de Estado de Direitos

Humanos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social; Antônio Ribeiro, Vice-

Diretor do Hospital das Clínicas; e as Sras. Eliana Márcia Peixoto Forte, membro da

Comissão de Nefrologia e Transplantes, representando o Sr. Marcelo Gouvêa

Teixeira, Secretário Municipal de Saúde de Belo Horizonte; Tânia Mara Assis Lima,

Diretora do Hospital das Clínicas; Aparecida Maria de Paula, médica do MG

Transplantes; Josely Ramos Pontes, Promotora de Justiça da Defesa da Saúde, que

são convidados a tomar assento à mesa. O Deputado Durval Ângelo, como autor do

requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após,

passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os

debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A

Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os

requerimentos dos Deputados Célio Moreira em que solicita seja realizada reunião de

audiência pública, com os convidados que menciona, para discutir a atual situação

dos assentamentos em Barra do Guaicuí, Distrito do Município de Várzea da Palma;

Carlin Moura e Durval Ângelo em que solicitam a participação desta Comissão no I

Congresso Brasileiro da Primeira Infância e I Semana Estadual de Vivência em
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Valores Humanos e Cultura da Paz, a realizar-se em Uberaba; Durval Ângelo (13) em

que solicita seja encaminhado à Polícia Militar, ao Ministério Público e à Ademg

pedido de providências para que seja adotado, no âmbito do Plano de Ação de

Segurança em Eventos Esportivos, o procedimento de retenção da torcida visitante

por uma hora, após o término da partida, impedindo transtornos decorrentes da saída

conjunta das duas torcidas presentes; seja encaminhado à Prefeitura de Belo

Horizonte, à Ademg e aos Presidentes do Atlético, do Cruzeiro e do Vila Nova pedido

de providências com vistas à fiscalização do consumo e da venda de bebidas

alcoólicas durante a realização dos jogos de futebol, especialmente no

estacionamento do Mineirão, uma vez que o convênio firmado entre o Estado e os

clubes para a exploração do estacionamento impõe a proibição de bebidas alcoólicas;

seja encaminhada, para tomada de providências, cópia das notas taquigráficas da 30ª

Reunião Extraordinária desta Comissão, realizada em 16/10/2009, à Corregedoria-

Geral da Polícia Militar, à Corregedoria-Geral da Polícia Civil, à Procuradoria de

Defesa do Consumidor, à Ouvidoria de Polícia e ao Delegado Hélcio Sá Bernardes,

da 16ª Delegacia da Pampulha, e seja solicitado ao Corregedor-Geral da Polícia

Militar que encaminhe essas notas taquigráficas ao responsável pelo inquérito policial

do caso de Douglas Henrique Marinho de Oliveira, de 13 anos, que ficou cego em

incidente ocorrido na partida entre Cruzeiro e Palmeiras, em 23/9/2009, no Mineirão;

seja encaminhado ao Presidente da BHTRANS, pedido de providências para que

verifique a possibilidade de fornecimento de vales-transporte ou passe-livre a Douglas

Henrique Marinho de Oliveira e um acompanhante; seja encaminhada manifestação

de aplauso ao jornal “O Tempo” e à clínica do oftalmologista Ricardo Guimarães, que

prestaram assistência a esse garoto; seja encaminhada manifestação de aplauso ao

Juiz Octávio Almeida Melo pela sentença que condenou o Estado de Minas Gerais a

pagar reparação por danos morais ao Sr. José Mauro da Silva, que alegou ter sido

agredido, em 4/2/2007, por policiais militares durante partida de futebol entre Vila

Nova e Cruzeiro e que seja dada ciência dessa manifestação ao Tribunal de Justiça

do Estado e à imprensa em geral; seja encaminhada ao Delegado Hélcio Sá

Bernardes, da 16ª Delegacia Distrital da Pampulha, requisição para a participação

desta Comissão na reconstituição do incidente que cegou o garoto Douglas Henrique
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Marinho de Oliveria; seja encaminhada, para conhecimento, cópia das notas

taquigráficas da 30ª Reunião Extraordinária desta Comissão, realizada em

16/10/2009, à Sra. Márcia de Fátima Amaral Guimarães e ao Sr. Fernando Campos

Guimarães, advogados da família de Douglas Henrique Marinho de Oliveira; sejam

realizadas reuniões de audiência pública, com convidados que menciona, para

discutir a questão dos Conselhos Tutelares e o seu papel na defesa dos direitos

humanos; para discutir o repasse de recurso ao Programa de Proteção de Crianças e

Adolescentes Ameaçados de Morte - PPCAAM -, bem como os motivos que estão

levando à paralização dos debates; para discutir os direitos humanos das pessoas

com sofrimento mental e o papel da sociedade e do Ministério Público nessa questão;

para debater os problemas enfrentados pelos membros da Associação de Proteção

entre Amigos dos Transportadores de Cargas de Minas Gerais; para obter

esclarecimentos sobre a situação dos trabalhadores das indústrias extrativas vegetal

e mineral no Estado, tendo em vista a possível ocorrência de violação de direitos

humanos, em especial em relação à saúde dos trabalhadores, com alta incidência da

doença silicose e de acidentes de trabalho. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de outubro de 2009.

Durval Ângelo, Presidente - Fahim Sawan - Vanderlei Miranda - Gláucia Brandão.

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 22/10/2009

Às 9h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tenente Lúcio,

Antônio Carlos Arantes 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
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comunica o recebimento da seguinte correspondência, publicada no “Diário do

Legislativo” em 15/10/2009: dos Srs. Josué Costa Valadão, Secretário de Governo da

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte; Fuad Noman, Secretário de Transportes; e

João Evangelista Bueno Luís, Superintendente Regional da Codevasf (substituto).

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 Requerimentos nº 4.783/2009. 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, 27 de outubro de 2009.

Tenente Lúcio, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Carlos Gomes.

ATA DA 32ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

23/10/2009

Às 20h30min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Durval Ângelo,

membro da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da

reunião anterior, dá-a por aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a

reunião se destina a debater, em audiência pública, o projeto de lei de iniciativa

popular dos "fichas-sujas", em tramitação no Congresso Nacional, que prevê a

proibição da candidatura a cargos eletivos de pessoas que respondem a processos

judiciais. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. José

Altivo Brandão Teixeira, Desembargador Substituto do TRE e Desembargador da 2ª

Câmara Cívil do TJMG; Antônio Ribeiro Romanelli, Diretor do Departamento de

Direito Eleitoral do Instituto dos Advogados de Minas Gerais; Odilon Pereira de

Souza, Diretor do Departamento de Direito Penal do Instituto dos Advogados de

Minas Gerais; Luciano Santos Lopes, Advogado e Professor da Faculdade de Direito

Milton Campos; Luís Carlos Parreiras Abritta, Presidente do Instituto de Ciências

Penais; e as Sras. Ana Márcia dos Santos Mello e Edilene Lobo, advogadas, que são

convidados a tomar assento à mesa. O Deputado Durval Ângelo, autor do
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requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após,

passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os

debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas.

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de outubro de 2009.

Durval Ângelo, Presidente

ATA DA 33ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

27/10/2009

Às 9h11min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Durval Ângelo,

membro da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado João Leite.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a

reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dá-a por aprovada e a

subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a debater em audiência

pública, sob a ótica dos direitos humanos, os problemas enfrentados pelos membros

da Associação de Proteção Entre Amigos dos Transportadores de Cargas de Minas

Gerais - Ascarg. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs.

Geraldo Eugênio de Assis, Presidente, Ionaldo Pereira do Amaral, Vice-Presidente,

Carlos Alberto Roesel, Diretor Administrativo, Miguel Campos Santos, Diretor

Financeiro, e Misael Sinclair de Oliveira, Gerente Operacional da Ascarg; José

Rubens Costa, advogado; Anderson Roberto Miranda, Camilo de Oliveira Macedo,

Anderson Campos Cordeiro e Daniel Lúcio do Amaral, associados da Ascarg; e a Sra.

Giêdra Cristina Pinto Moreira, Defensora Pública-Chefe Substituta, que são

convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, Deputado Durval Ângelo, 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,
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determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de outubro de 2009.

Durval Ângelo, Presidente - Fahim Sawan - Adalclever Lopes.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.665/2009

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em tela visa a declarar de

utilidade pública a Associação Protetora de Cães e Gatos Jovina Rocha Prado, 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 3.665/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Protetora de Cães e Gatos Jovina Rocha Prado, com sede no Município de

Muzambinho, que possui como finalidade desenvolver um importante trabalho voltado

à proteção dos animais, coibindo atos de abuso e crueldade.

Para a consecução de suas atividades, a Associação recolhe das vias e dos

logradouros públicos animais doentes e feridos; oferece-lhes assistência veterinária

emergencial, alimentação e abrigo; encaminha-os para adoção; zela pelo estreito

cumprimento das leis pertinentes à proteção da fauna.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.665/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2009.

Sávio Souza Cruz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.840/2009
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Comissão de Fiscalização  Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o projeto de

resolução em epígrafe aprova as contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas

Gerais referentes ao exercício de 2008.

Publicada a proposição no “Diário do Legislativo” de 8/10/2009, foi aberto, nesta

Comissão, o prazo regimental de dez dias para apresentação de emendas, em

cumprimento do disposto no art. 217 do Regimento Interno. Nesse período, não

houve apresentação de emendas.

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer, em conformidade

com o art. 218, § 2º, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de resolução em análise aprova as contas do Tribunal de Contas do

Estado de Minas Gerais relativas ao exercício de 2008, sendo fruto de deliberação

desta Comissão após apreciação do Ofício nº 25/2009, que as encaminhou à

Assembleia Legislativa.

No exercício de 2008, o Tribunal de Contas realizou 977 auditorias e inspeções nos

entes jurisdicionados. Desse total, 811 foram inspeções ordinárias municipais, cujo

escopo compreendeu a análise das disponibilidades financeiras, das aplicações de

recursos nas ações e serviços públicos de saúde e na manutenção e

desenvolvimento do ensino, inclusive Fundeb, bem como os controles internos das

áreas objeto de inspeções.

Conforme demonstrado no parecer sobre o Ofício nº 25/2009, aprovado por esta

Comissão em 1º/10/2009, o qual encaminhou a esta Casa a prestação de contas do

Tribunal referente ao exercício de 2008, para o desempenho de suas atividades

aquela Corte teve uma despesa autorizada de R$296,9 milhões. Desse total, R$287,1

milhões foram realizados no período, o que representa um aumento de 10,7% em

relação aos gastos de 2007. Analisando a composição das despesas, vemos que

R$253,6 milhões (88%) foram destinados a gastos com pessoal, R$30,8 milhões

(11%) para outros custeios e R$2,7 milhões (1%) para investimentos.

Da análise dos gastos com pessoal, principal item da despesa, depreende-se que



____________________________________________________________________________
1504

R$76,8 milhões (28,5%) são referentes a gastos com pessoal inativo e pensionistas,

enquanto R$176,8 milhões dizem respeito a gastos com vencimentos e outras

despesas variáveis de pessoal ativo. A exemplo das prestações de contas relativas a

exercícios anteriores, para fins de apuração do limite estabelecido nos arts. 18 a 20

da Lei Complementar Federal nº 101, de 2001, conhecida como Lei de

Responsabilidade Fiscal – LRF –, verificou-se que o demonstrativo da despesa com

pessoal do Tribunal de Contas adotou os critérios da Instrução Normativa nº 5/2001

desse mesmo Tribunal, que exclui as despesas com inativos do cômputo das

despesas com pessoal. A questão do limite está regulada no art. 169 da Constituição

da República, o qual determina que “a despesa com pessoal ativo e inativo da União,

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites

estabelecidos em lei complementar”. Com isso, o gasto evidenciado foi de R$165,2

milhões, o que representou 0,5649% da Receita Corrente Líquida do Estado, abaixo

dos limites estabelecidos (limite máximo – 0,7728% – e limite prudencial – 0,7342%).

Assim, a partir da análise dos dados que nos foram enviados, verifica-se que os

recursos financeiros postos à disposição do Tribunal foram devidamente registrados,

que os saldos bancários conciliados refletem a posição do balancete de

encerramento e que os demonstrativos enviados retratam a execução orçamentária.

Dessa forma, ratificamos a decisão desta Comissão por ocasião da análise do

Ofício nº 25/2009, que opinou pela aprovação das contas do Tribunal de Contas do

Estado de Minas Gerais relativas ao exercício de 2008.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, em turno único, do Projeto de

Resolução nº 3.840/2009 na forma original.

Sala das Comissões, 28 de outubro de 2009.

Zé Maia, Presidente e relator - Inácio Franco - Juarez Távora - Lafayette de

Andrada.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.960/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto em epígrafe dispõe sobre
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indenização à Associação dos Empregados da Fundação João Pinheiro.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da proposição, com as Emendas nºs 1 e 2, que apresentou. Agora, vem

a matéria a esta Comissão, nos termos regimentais, para ser analisada, nos lindes de

sua competência.

Fundamentação

O projeto dispõe sobre ressarcimento à Associação dos Empregados da Fundação

João Pinheiro – AEFJP – dos gastos despendidos com a edificação da sede do seu

clube campestre.

O Governador do Estado informa que a associação optou por restituir o referido

imóvel à Fundação João Pinheiro, que a decisão traz evidente benefício estatal e que

houve enorme valorização do imóvel. Informa, também, que a Associação é uma

entidade sem fins lucrativos, exerce um papel de grande importância na vida dos

servidores, fez as benfeitorias com recursos próprios e manteve o clube em perfeito

estado de conservação por mais de 20 anos. O Governador do Estado reconhece as

vantagens auferidas com a construção daquela praça de esportes em área de

propriedade estatal.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu que, mantido o status quo, o Estado

estaria locupletando-se às custas da associação. A Comissão concluiu que essa

situação violaria o princípio da vedação do enriquecimento sem causa, de que trata o

Código Civil, e afrontaria, também, o princípio da moralidade administrativa, presente

na Constituição Federal. Para garantir transparência e lisura ao processo, a

Comissão apresentou as Emendas nºs 1 e 2, que acolhemos.

No âmbito estrito de competência desta Comissão, nos termos do art. 100, inciso II,

combinado com o art. 102, inciso VII, alínea “d”, do Regimento Interno, qual seja,

analisar a repercussão financeira das proposições, e levando em conta essas

manifestações, entendemos que a matéria, com os aperfeiçoamentos propostos, não

encontra óbice a sua tramitação, visto que o valor do patrimônio do Estado

permanece constante, pois a diminuição das disponibilidades será compensada pelo

aumento do ativo fixo.

Conclusão
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Diante do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

2.960/2009, com as Emendas nºs 1 e 2, apresentadas pela Comissão de Constituição

e Justiça.

Sala das Comissões, 28 de outubro de 2009.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Inácio Franco - Juarez Távora.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.476 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.476/2009, de autoria do Deput ado Antônio Carlos Arantes,

que declara de utilidade pública a Associação Esportiva Cabo Verde - AECV -, com

sede no Município de Cabo Verde, 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° 3.476/2009

Declara de utilidade pública a Associação Esportiva Cabo Verde - AECV -, com

sede no Município de Cabo Verde.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Esportiva Cabo Verde -

AECV -, com sede no Município de Cabo Verde.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 14 de outubro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ronaldo Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 3.841/2009

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 3.841/2009, de autoria da  Mesa da Assembleia, que

dispõe sobre a incidência de juros de mora nos débitos oriundos da conversão de

vencimentos e proventos e da complementação de pensão em Unidade Real de Valor

– URV – de que tratam a Resolução n° 5.216, de 12 d e agosto de 2004, e o art. 5° da

Resolução n° 5.305, de 22 de junho de 2007, foi apr ovado no 2° turno, na forma do
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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 RESOLUÇÃO N° 3.841/2009

Dispõe sobre a incidência de juros de mora nos débitos oriundos da conversão de

vencimentos e proventos e da complementação de pensão em Unidade Real de Valor

– URV – de que tratam a Resolução n° 5.216, de 12 d e agosto de 2004, e o art. 5° da

Resolução n° 5.305, de 22 de junho de 2007.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° – Os juros de mora incidentes sobre os débi tos oriundos da conversão de

vencimentos e proventos e da complementação de pensão em Unidade Real de Valor

– URV – de que tratam a Resolução n° 5.216, de 12 d e agosto de 2004, e o art. 5° da

Resolução n° 5.305, de 22 de junho de 2007, atualiz ados nos termos dos arts. 6° a 10

da Resolução n° 5.314, de 18 de julho de 2008, serã o apurados mediante a aplicação

de juros simples sobre o saldo devedor apurado mês a mês, calculados na forma do

disposto nesta resolução e em regulamento da Mesa, aplicando-se:

I –  1% (um por cento) ao mês até agosto de 2001;

II – 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês a partir de setembro de 2001 até a

data de quitação da totalidade do saldo devedor decorrente do débito de que tratam

a Resolução n° 5.216, de 2004, e o art. 5° da Resol ução n° 5.305, de 2007,

atualizados nos termos dos arts. 6° a 10 da Resoluç ão n° 5.314, de 2008.

§ 1° – O débito relativo aos juros de mora apurado na forma do “caput” será

atualizado pelos índices da Tabela de Fatores de Atualização Monetária da

Corregedoria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a partir do mês de competência

em que se fez devida cada parcela de juros de mora até o penúltimo mês anterior ao

da liquidação da totalidade do saldo devedor de juros de mora.

§ 2° – No dia 1° do mês da liquidação da totalidade  do saldo devedor de juros de

mora, deve-se utilizar, relativamente ao último mês anterior a esse, para fins de



____________________________________________________________________________
1508

atualização monetária, em substituição ao índice previsto no § 1° deste artigo, o

índice de 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento).

§ 3° – É vedada a incidência de juros de mora sobre  juros de mora acrescidos ao

saldo devedor na apuração do débito de que trata o § 1° deste artigo.

Art. 2° – O Presidente e o 1°-Secretário, na qualid ade de ordenadores de despesa,

com base no crédito anual autorizado no orçamento da Assembleia Legislativa,

fixarão o montante mensal para fins de pagamento do débito a que se refere o § 1° do

art. 1° desta resolução, em parcelas mensais consti tuídas por:

I – parcela fixa mensal individual no valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta

reais), salvo na hipótese de pagamento de saldo devedor de valor inferior;

II – parcela variável proporcional ao saldo credor de cada beneficiário a título de

juros de mora, calculada na forma de regulamento.

§ 1° – Os ordenadores de despesas fixarão a data do  início do pagamento da

parcela fixa de que trata o inciso I do “caput” deste artigo conforme a disponibilidade

financeira e orçamentária da Assembleia Legislativa.

§ 2° – O pagamento da parcela variável de que trata  o inciso II do “caput” deste

artigo terá início no mês subsequente ao da quitação total dos débitos decorrentes do

disposto na Resolução n° 5.216, de 2004, e no art. 5° da Resolução n° 5.305, de

2007, atualizados nos termos dos arts. 6° a 10 da R esolução n° 5.314, de 2008,

devidos aos beneficiários que tenham celebrado a transação judicial ou o acordo

extrajudicial de que tratam essas resoluções até a data fixada no § 1° deste artigo.

§ 3° – Os ordenadores de despesa, no mês de dezembr o, poderão alterar o valor

da parcela fixa de que trata o inciso I do “caput” deste artigo, de acordo com a

disponibilidade financeira e orçamentária da Assembleia Legislativa.

Art. 3° – É vedado o pagamento do débito de que tra ta esta resolução a interessado

que não tenha celebrado a transação ou o acordo de que tratam a Resolução n°

5.216, de 2004, ou o art. 5° da Resolução n° 5.305,  de 2007, salvo decisão judicial

que garanta o direito do recebimento administrativo independentemente de acordo ou

transação.

Art. 4° – No pagamento do débito de que trata esta resolução será considerado o

caráter indenizatório dos juros de mora incidentes sobre as diferenças decorrentes da
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conversão da moeda em URV pagas com atraso.

Art. 5° – O “caput” do art. 3° da Resolução n° 5.21 6, de 2004, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 3° – O débito apurado na forma do art. 2° des ta resolução será pago em até

144 parcelas mensais consecutivas, de valor variável conforme a disponibilidade

financeira e orçamentária da Assembleia Legislativa, observado o disposto no

parágrafo único deste artigo e nos arts. 4° e 5° de sta resolução.”.

Art. 6° – Ficam revogados o art. 13 da Resolução n°  5.115, de 29 de maio de 1992,

e o art. 4° da Resolução n° 5.118, de 13 de julho d e 1992.

Art. 7° – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 28 de outubro de 2009.

Ronaldo Magalhães, Presidente - Ademir Lucas, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.517 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.517/2009, de autoria do Deput ado Inácio Franco, que

declara de utilidade pública o Moto Kart Clube de Pará de Minas, 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° 3.517/2009

Declara de utilidade pública a entidade Moto Kart Clube de Pará de Minas, 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 Moto Kart Clube de Pará de

Minas, com sede no Município de Pará de Minas.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 14 de outubro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ronaldo Magalhães.
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COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 27/10/2009, a seguinte comunicação:

Do Deputado Tiago Ulisses notificando o falecimento da Sra. Alexandrina

Bernardes Nogueira, ocorrido em 22/10/2009, em Lagoa da Prata. (- Ciente. Oficie-

se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 30 DE OUTUBRO DE 2009

RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO N° 5.323, DE 29 DE OUTUBRO DE 2009

Dispõe sobre a incidência de juros de mora nos débitos oriundos da conversão de

vencimentos e proventos e da complementação de pensão em Unidade Real de Valor

– URV – de que tratam a Resolução n° 5.216, de 12 d e agosto de 2004, e o art. 5° da

Resolução n° 5.305, de 22 de junho de 2007.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

Art. 1° – Os juros de mora incidentes sobre os débi tos oriundos da conversão de

vencimentos e proventos e da complementação de pensão em Unidade Real de Valor

– URV – de que tratam a Resolução n° 5.216, de 12 d e agosto de 2004, e o art. 5° da

Resolução n° 5.305, de 22 de junho de 2007, atualiz ados nos termos dos arts. 6° a 10

da Resolução n° 5.314, de 18 de julho de 2008, serã o apurados mediante a aplicação

de juros simples sobre o saldo devedor apurado mês a mês, calculados na forma do

disposto nesta resolução e em regulamento da Mesa, aplicando-se:

I –  1% (um por cento) ao mês até agosto de 2001;

II – 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês a partir de setembro de 2001 até a

data de quitação da totalidade do saldo devedor decorrente do débito de que tratam

a Resolução n° 5.216, de 2004, e o art. 5° da Resol ução n° 5.305, de 2007,

atualizados nos termos dos arts. 6° a 10 da Resoluç ão n° 5.314, de 2008.

§ 1° – O débito relativo aos juros de mora apurado na forma do “caput” será

atualizado pelos índices da Tabela de Fatores de Atualização Monetária da

Corregedoria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a partir do mês de competência

em que se fez devida cada parcela de juros de mora até o penúltimo mês anterior ao

da liquidação da totalidade do saldo devedor de juros de mora.

§ 2° – No dia 1° do mês da liquidação da totalidade  do saldo devedor de juros de

mora, deve-se utilizar, relativamente ao último mês anterior a esse, para fins de

atualização monetária, em substituição ao índice previsto no § 1° deste artigo, o

índice de 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento).
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§ 3° – É vedada a incidência de juros de mora sobre  juros de mora acrescidos ao

saldo devedor na apuração do débito de que trata o § 1° deste artigo.

Art. 2° – O Presidente e o 1°-Secretário, na qualid ade de ordenadores de despesa,

com base no crédito anual autorizado no orçamento da Assembleia Legislativa,

fixarão o montante mensal para fins de pagamento do débito a que se refere o § 1° do

art. 1° desta resolução, em parcelas mensais consti tuídas por:

I – parcela fixa mensal individual no valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta

reais), salvo na hipótese de pagamento de saldo devedor de valor inferior;

II – parcela variável proporcional ao saldo credor de cada beneficiário a título de

juros de mora, calculada na forma de regulamento.

§ 1° – Os ordenadores de despesa fixarão a data do início do pagamento da

parcela fixa de que trata o inciso I do “caput” deste artigo conforme a disponibilidade

financeira e orçamentária da Assembleia Legislativa.

§ 2° – O pagamento da parcela variável de que trata  o inciso II do “caput” deste

artigo terá início no mês subsequente ao da quitação total dos débitos decorrentes do

disposto na Resolução n° 5.216, de 2004, e no art. 5° da Resolução n° 5.305, de

2007, atualizados nos termos dos arts. 6° a 10 da R esolução n° 5.314, de 2008,

devidos aos beneficiários que tenham celebrado a transação judicial ou o acordo

extrajudicial de que tratam essas resoluções até a data fixada no § 1° deste artigo.

§ 3° – Os ordenadores de despesa, no mês de dezembr o, poderão alterar o valor

da parcela fixa de que trata o inciso I do “caput” deste artigo, de acordo com a

disponibilidade financeira e orçamentária da Assembleia Legislativa.

Art. 3° – É vedado o pagamento do débito de que tra ta esta resolução a interessado

que não tenha celebrado a transação ou o acordo de que tratam a Resolução n°

5.216, de 2004, ou o art. 5° da Resolução n° 5.305,  de 2007, salvo decisão judicial

que garanta o direito do recebimento administrativo independentemente de acordo ou

transação.

Art. 4° – No pagamento do débito de que trata esta resolução será considerado o

caráter indenizatório dos juros de mora incidentes sobre as diferenças decorrentes da

conversão da moeda em URV pagas com atraso.

Art. 5° – O “caput” do art. 3° da Resolução n° 5.21 6, de 2004, passa a vigorar com a
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seguinte redação:

“Art. 3° – O débito apurado na forma do art. 2° des ta resolução será pago em até

144 parcelas mensais consecutivas, de valor variável conforme a disponibilidade

financeira e orçamentária da Assembleia Legislativa, observado o disposto no

parágrafo único deste artigo e nos arts. 4° e 5° de sta resolução.”.

Art. 6° – Ficam revogados o art. 13 da Resolução n°  5.115, de 29 de maio de 1992,

e o art. 4° da Resolução n° 5.118, de 13 de julho d e 1992.

Art. 7° – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 29 de outubro de 2009; 221º da

Inconfidência Mineira e 188º da Independência do Brasil.

Deputado Alberto Pinto Coelho – Presidente

Deputado Dinis Pinheiro – 1º-Secretário

Deputado Hely Tarqüínio – 2º-Secretário

ATAS

ATA DA 97ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 28/10/2009

Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata -

Correspondência: Ofícios e telegrama - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação

de Proposições: Projetos de Lei nºs 3.919 a 3.927/2009 - Projetos de Resolução nºs

3.928 e 3.929/2009 - Requerimentos nºs 4.900 a 4.926/2009 - Requerimentos da

Comissão de Direitos Humanos (5) e dos Deputados Ruy Muniz, Délio Malheiros e

Sávio Souza Cruz e outros e Padre João - Proposições não Recebidas:

Requerimento do Deputado Ademir Lucas - Comunicações: Comunicações das

Comissões de Saúde, de Educação (2), de Turismo, do Trabalho e de Fiscalização

Financeira e dos Deputados Elmiro Nascimento (2) e Carlos Pimenta - Oradores

Inscritos: Discursos da Deputada Rosângela Reis e dos Deputados Carlos Pimenta,

Padre João, Paulo Guedes e Juarez Távora - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase:

Abertura de Inscrições - Decisão da Presidência - Palavras do Sr. Presidente -

Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de
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Requerimentos: Requerimento dos Deputados Ruy Muniz, Délio Malheiros e Sávio

Souza Cruz e outros; deferimento - Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de

Redação Final dos Projetos de Lei nºs 2.556/2008, 2.962, 3.149, 3.300 e 3.515/2009

e do Projeto de Resolução nº 3.841/2009; aprovação - Votação de Requerimentos:

Requerimentos da Comissão de Direitos Humanos e do Deputado Padre João;

aprovação - Requerimento da Comissão de Direitos Humanos; questão de ordem -

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:

Alberto Pinto Coelho - José Henrique - Weliton Prado - Dinis Pinheiro - Hely

Tarqüínio - Ademir Lucas - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -

Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlos Gomes - Carlos Mosconi -

Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves -

Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor Ronaldo -

Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar -

Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gláucia Brandão - Inácio Franco - Ivair Nogueira -

Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada -

Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mauri Torres -

Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise -

Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sebastião

Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda -

Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

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, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)
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Ata

- O Deputado Doutor Ronaldo, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte

correspondência:

OFÍCIOS

Do Sr. Sérgio Antônio de Resende, Presidente do Tribunal de Justiça, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 4.390/2009 , do Deputado Inácio Franco.

Do Sr. Célio César Paduani, Corregedor-Geral de Justiça, prestando informações

relativas ao Projeto de Lei nº 3.510/2009, em atenção a pedido da Comissão de

Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.510/2009.)

Do Sr. Alberto Duque Portugal, Secretário de Ciência e Tecnologia, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 4.634/2009 , da Comissão de Educação.

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento (2), prestando informações

relativas aos Requerimentos n°s 4.331/2009, do Depu tado Braulio Braz, e

4.635/2009, da Comissão de Educação.

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento, prestando informações

relativas ao Projeto de Lei nº 3.666/2009, em atenção a pedido da Comissão de

Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.666/2009.)

Do Sr. Joaquim de Assis dos Santos, Presidente da Câmara Municipal de Bueno

Brandão, dando ciência da mudança de endereço da sede desse Legislativo.

Do Sr. Djalma Bastos de Morais, Presidente da Cemig, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 4.423/2009, da Comissã o do Trabalho.

Do Cel. PM Cezar Romero Machado Santos, Corregedor da Polícia Militar,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 4.464/2009, da Comissão de

Direitos Humanos.

Do Cel. PM Cezar Romero Machado Santos, Corregedor da Polícia Militar,

solicitando seja remarcada para o dia 29/10/2009 a audiência pública da Comissão de

Direitos Humanos para a qual foi convidado, prevista para o dia 22/10/2009. (- À

Comissão de Direitos Humanos.)
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Do Sr. Raimundo Cândido Júnior, Presidente da Seção de Minas Gerais da OAB,

agradecendo voto de congratulações pela passagem do Dia do Advogado, formulado

por esta Casa em atenção a requerimento do Deputado Duarte Bechir.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil, encaminhando

notas técnicas relativas aos Projetos de Lei nºs 3.747, 3.720, 3.692, 3.764, 3.685,

3.641, 3.628, 3.624, 3.608, 3.607, 3.587 e 3.583/2009, em atenção a pedidos da

Comissão de Justiça. (- Anexem-se o ofício e as notas técnicas aos respectivos

projetos.)

Do Sr. Fabrício Torres Sampaio, Subsecretário de Transportes (4), prestando

informações relativas aos Requerimentos n° 4.616, 4 .617, 4.620 e 4.633/2009, das

Comissões de Participação Popular e de Transporte.

Do Sr. Gilmar de Assis, Secretário Executivo do Procon Estadual, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 4.442/2009 , do Deputado Weliton Prado.

Do Sr. Josué Costa Valadão, Secretário de Governo de Belo Horizonte (2),

prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.189/2008, do Deputado

Wander Borges, e ao requerimento da Comissão de Turismo encaminhado por meio

do Ofício nº 2.016/2009/SGM.

Do Sr. Renan Pereira e outros, Vereadores da Câmara Municipal de Teófilo Otôni,

manifestando a esta Casa apoio à proposição que tende à regulamentação do

transporte alternativo intermunicipal. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 540/2007.)

Do Sr. Frederico Pacheco de Medeiros, Secretário-Geral do Governador do Estado,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 4.553/2009, do Deputado

Ademir Lucas.

Do Sr. Luiz Carlos Ferreira, Subcorregedor de Polícia Civil de Minas Gerais,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 4.303/2009, da Comissão de

Direitos Humanos.

Da Sra. Rosani A. Araújo, Coordenadora de Logística e Execução da Divisão de

Convênios do Ministério de Ciência e Tecnologia (2), prestando informações relativas

à liberação de recursos para os convênios que menciona. (- À Comissão de

Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art.

100, inciso XVI, do Regimento Interno.)
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Da Sra. Rosi Matos, do Consulado-Geral do Uruguai em Belo Horizonte,

encaminhando ofício do Sr. Carlos Amorim, Embaixador do Uruguai no Brasil, em que

comunica a impossibilidade de seu comparecimento a audiência pública da Comissão

Extraordinária de Integração ao Parlamento do Mercosul, em 15/10/2009. (- À

Comissão Extraordinária de Integração ao Parlamento do Mercosul.)

Do Sr. Gilson José Ximenes Abreu, Presidente do Conselho Nacional do Café,

agradecendo a esta Casa o apoio ao setor agropecuário do País, em especial aos

Deputados Carlos Mosconi, Presidente da Comissão de Saúde, e Antônio Carlos

Arantes, Vice-Presidente da Comissão de Política Agropecuária, pela presença de

ambos na reunião da Organização Internacional do Café em Londres. (- Às

Comissões de Saúde e de Política Agropecuária.)

TELEGRAMA

Da Sra. Marisa Serrano, Senadora da República, informando a impossibilidade de

seu comparecimento à audiência pública da Comissão de Educação para debater o

Projeto de Lei nº 4/2008. (- 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 N° 3.919/2009

Dispõe sobre o direito a informações de registros de ligações na telefonia pré-paga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Incumbe aos prestadores de serviço de telefonia móvel, na modalidade pré-

paga em operação no território do Estado, disponibilizar, através de seu endereço

eletrônico, a possibilidade de o usuário de linhas pré-pagas terem acesso a relatórios

mensais de suas ligações originadas e tarifadas.

Parágrafo único - Terão direito a esse serviço, as linhas de aparelhos móveis ou

aparelhos residenciais que operam no sistema pré-pago.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita os infratores à penalidade

prevista na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, sem prejuízo de outras sanções
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cabíveis.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 28 de outubro de 2009.

Dinis Pinheiro

Justificação: Trata-se de legislação que normatizará o acesso a informações, que é

um direito do consumidor. O relatório das chamadas telefônicas pré-pagas não trarão

custos às empresas de telefonia, haja vista que não resultará em despesas de

correspondência ou emissão desse extrato, e sim permitirá ao usuário consumidor ter

acesso unicamente ao relatório de chamadas do telefone que lhe pertence, já que

essa consulta será exercida através do “site” das empresas, por meio eletrônico, com

senha pessoal, através de cadastramento do usuário consumidor.

- 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 3.920/2009

Declara de utilidade pública a Associação Evangélica Beneficente do Bairro dos

Milagres, com sede no Município de Inhaúma.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Evangélica Beneficente do

Bairro dos Milagres, com sede no Município de Inhaúma.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 28 de outubro de 2009.

Juninho Araújo

Justificação: A Associação Evangélica Beneficente do Bairro dos Milagres, com

sede no Município de Inhaúma, é uma entidade civil sem fins lucrativos e com

duração por tempo indeterminado. Sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que

nada recebem pelo exercício de suas funções. Tem por finalidade expandir o

evangelho de Jesus Cristo através de projetos artísticos e culturais, filantrópicos e

missionários; além de criar, manter e promover congressos, convenções, seminários

teológicos, frentes missionárias, educandários e obras sociais em parceria com as

Igrejas Evangélicas, empresas públicas e privadas. Infelizmente, vivenciamos uma
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época de extrema violência, em que as pessoas se encontram voltadas para o

capitalismo e o mundo material, deixando de lado a busca pela evolução espiritual;

por isso se faz mais que oportuno que se declare de utilidade pública estadual a

referida entidade, razão pela qual, conto com a anuência dos nobres colegas.

- 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 3.921/2009

Declara de utilidade pública a Ação de Assistência Social Filadélfia de Itabira - MG,

no Município de Itabira.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Ação de Assistência Social Filadélfia

de Itabira - MG, com sede no Município de Itabira.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 28 de outubro de 2009.

Sargento Rodrigues

Justificação: A Ação de Assistência Social Filadélfia de Itabira – MG, constituída por

tempo indeterminado, é uma pessoa jurídica de direito privado, de caráter beneficente

e sem fins lucrativos, com autonomia administrativa e financeira e pleno e regular

exercício desde 1º/3/97.

A Ação de Assistência Social Filadélfia de Itabira – MG tem por finalidade priorizar

ações voltadas para a assistência social; desenvolver atividades de cunhos espiritual,

socioeducativo, cultural e profissional; desenvolver programas de orientação,

capacitação e atualização; organizar treinamentos, palestras, debates, seminários,

congressos e cursos; promover programas de voluntariado; integrar-se em programas

oficiais do setor governamental; promover assistência social gratuita; promover a

ética, a paz, a cidadania, os direitos humanos, a democracia e outros valores

universais; promover o desenvolvimento econômico e social e o combate à pobreza e

à marginalização, além de zelar pelo meio ambiente; promover os funerais e o

atendimento hospitalar de todos os membros e congregados da Igreja Evangélica

Assembleia de Deus no âmbito da jurisdição regional de Itabira, também extensivo a
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toda a comunidade.

A Ação de Assistência Social Filadélfia de Itabira – MG, com sede nesse Município,

pelo que se infere da leitura dos documentos anexados ao processo, é administrada

por diretoria constituída de pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício dos

cargos que ocupam.

Assim, por preencher a entidade os requisitos da Lei nº 12.972, de 1998,

esperamos o apoio dos nobres pares 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 3.922/2009

Declara de utilidade pública o Moto Clube Tigres do Asfalto de Campo Belo, com

sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Moto Clube Tigres do Asfalto de

Campo Belo, com sede nesse Município.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 28 de outubro de 2009.

Duarte Bechir

Justificação: A proposição em tela visa a declarar de utilidade pública o Moto Clube

Tigres do Asfalto de Campo Belo, com sede nesse Município. Em pleno

funcionamento desde 31/5/2007, a entidade não tem fins lucrativos e é dotada de

personalidade jurídica distinta da de seus membros. Tem como objetivos essenciais

aprimorar a prática do motociclismo considerando as condições nacionais e pesquisar

sobre o assunto; promover atividades de lazer ligadas ao motociclismo, tais como

viagens, encontros, reuniões, “shows”, competições de caráter esportivo, cívico,

social e educativo; e realizar cursos de técnica de pilotagem e mecânica.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à entidade melhores condições para o

desenvolvimento das suas atividades assistenciais. Tendo em vista que atende os

requisitos constantes na Lei n° 12.972, de 27/7/98,  esperamos contar com o apoio de

nossos nobres pares para a aprovação deste projeto de lei.
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- 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 3.923/2009

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente dos Amigos Solidários - Abas

-, com sede no Município de São Vicente de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Beneficente dos Amigos

Solidários - Abas -, com sede no Município de São Vicente de Minas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 28 de outubro de 2009.

Duarte Bechir

Justificação: Esta proposição visa a declarar como de utilidade pública a

Associação Beneficente dos Amigos Solidários - Abas -, com sede no Município de

São Vicente de Minas, em pleno funcionamento desde 23/10/2005.

É a entidade pessoa jurídica de direito privado, de caráter filantrópico, sem fins

econômicos, benemérita, democrática, pluralista e suprapartidária, com atuação em

todo o território nacional.

A entidade tem como objetivo atuar na assistência social, desenvolvendo ações em

prol de seus associados e da população carente, através de projetos esportivos e

recreativos e de recuperação de viciados em drogas ou álcool, atuando em parceria

com outras instituições que desenvolvam atividades relacionadas.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição melhores condições para o

desenvolvimento das suas atividades assistenciais, tendo em vista que ela atende

aos requisitos constantes na Lei n° 12.972, de 27/7 /98.

Esperamos contar com o apoio de nossos nobres pares à aprovação deste projeto

de lei.

Por essas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovar 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.
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PROJETO DE LEI Nº 3.924/2009

Declara de utilidade pública a Associação Casa de Guadalupe, com sede no

Município de Itajubá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Casa de Guadalupe, com

sede no Município de Itajubá.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 28 de outubro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: A Associação Casa de Guadalupe, com sede no Município de Itajubá,

em pleno funcionamento desde 12/8/96, é uma sociedade civil de direito privado, de

caráter beneficente e finalidade filantrópica, sem fins lucrativos.

A entidade tem como objetivo a promoção da assistência social, atendendo

crianças e adolescentes, prestando-lhes apoio e desenvolvendo programas

socioeducativos e medidas de proteção, bem como atividades ligadas à cultura, ao

esporte e ao lazer, de modo a dar todo o apoio à comunidade e aos associados.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição melhores condições para o

desenvolvimento das suas atividades assistenciais, tendo em vista que ela atende

aos requisitos constantes na Lei n° 12.972, de 27/7 /98.

Esperamos contar com o apoio de nossos 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 3.925/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Parque Coronel Rennó

e Vila Mangueira, com sede no Município de Jacutinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores do Parque

Coronel Rennó e Vila Mangueira, com sede no Município de Jacutinga.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 28 de outubro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: A Associação dos Moradores do Parque Coronel Rennó e Vila

Mangueira, com sede no Município de Jacutinga, em pleno funcionamento desde

10/11/93, é uma sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos.

A entidade tem como objetivo a promoção da assistência social, a melhoria das

condições de vida e o embelezamento do bairro, a promoção de atividades culturais,

sociais e desportivas, e a assistência a pessoas carentes.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição melhores condições para o

desenvolvimento das suas atividades assistenciais, tendo em vista que atende aos

requisitos constantes na Lei n° 12.972, de 27/7/98.

Esperamos, portanto, contar com o apoio de nossos nobres pares para a aprovação

do 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 N° 3.926/2009

Declara de utilidade pública a Casa da Criança José Nogueira de Sá, com sede no

Município de Ouro Fino.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Cas a da Criança José Nogueira de

Sá, com sede no Município de Ouro Fino.

Art. 2° - Esta lei entra vigor na data de sua publi cação.

Sala das Reuniões, 28 de outubro de 2009.

Dimas Fabiano

Justificação: A Casa da Criança José Nogueira de Sá, com sede na Rua Carlos

Gomes, 83, Centro, no Município de Ouro Fino, é uma entidade civil sem fins

lucrativos, de caráter beneficente, que tem como finalidade oferecer assistência

biopsicossocial e pedagógica às crianças carentes, com dificuldade de aprendizagem

ou distúrbio de conduta, extensiva às famílias, observando-se o disposto no Estatuto

da Criança e Adolescente, visando assim a uma sociedade mais justa e dando
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oportunidade às crianças de se desenvolverem nas diferentes dimensões

fundamentais do ser humano.

Assim sendo, acreditamos que o reconhecimento da entidade como de utilidade

pública fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado, trazendo melhorias para a

comunidade, pelo que conto com o apoio dos nobres colegas 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 N° 3.927/2009

Declara de utilidade pública a Instituição Espírita Assistencial Albergue Noturno A

Casa do Caminho Inah Nogueira de Sá, com sede no Município de Ouro Fino.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ins tituição Espírita Assistencial

Albergue Noturno A Casa do Caminho Inah Nogueira de Sá, com sede no Município

de Ouro Fino.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 28 de outubro de 2009.

Dimas Fabiano

Justificação: A Instituição Espírita Assistencial Albergue Noturno A Casa do

Caminho Inah Nogueira de Sá, com sede no Município de Ouro Fino, é uma entidade

civil, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como finalidade a promoção

social dos sem-teto, oferecendo-lhes abrigo e amparo espiritual, de acordo com o

ideal cristão.

Acreditamos que o reconhecimento da entidade como de utilidade pública

fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado.

Assim, contamos 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 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 RESOLUÇÃO Nº 3.928/2009

Aprova, de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do

Estado, a alienação de terras devolutas que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Ficam aprovadas, de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da

Constituição do Estado, as alienações das terras devolutas especificadas no Anexo

desta resolução, observada a enumeração dos respectivos beneficiários.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Anexo

(a que se refere o art. 1º da Resolução nº , de de de 2009)

* - O anexo a que se refere o art. 1º da resolução acima referida foi publicado no

“Diário do Legislativo” de 30.10.2009.

Sala das Reuniões, 28 de outubro de 2009.

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Política Agropecuária e de

Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 102, do

Regimento Interno.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.929/2009

Aprova, de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do

Estado, a alienação da terra devoluta que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica aprovada, de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da

Constituição do Estado, a alienação de terra devoluta em nome de Cipriano Alves

Pereira, situada no local denominado Fazenda Vereda de Santa Bárbara, no

Município de Rio Pardo de Minas, com a área de 135,1112ha.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 28 de outubro de 2009.

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Política Agropecuária e de

Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 102, do

Regimento Interno.
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REQUERIMENTOS

Nº 4.900/2009, da Comissão Extraordinária de Políticas Públicas de Enfrentamento

à Aids, às DSTs, ao Alcoolismo, às Drogas e Entorpecentes, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências para a

realização de estudos sobre a possibilidade de estender os programas direcionados a

crianças e adolescentes desenvolvidos por essa Pasta aos Municípios do interior do

Estado. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 4.901/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Comandante da 12ª Região da PMMG pedido de informações sobre

as providências tomadas em relação ao Sd. PM Ailson Ferraz de Brito Júnior, do 26º

BPM, discutidas nas reuniões dessa Comissão em 3/9 e 21/10/2009. (- À Mesa da

Assembleia.)

Nº 4.902/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhada ao Presidente da Associação dos Praças Policiais e Bombeiros

Militares de Minas Gerais manifestação de aplauso pela sua eleição para integrar o

Conselho Nacional de Segurança Pública.

Nº 4.903/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Prefeito Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para a

fiscalização do consumo e da venda de bebidas alcoólicas durante a realização de

jogos de futebol, especialmente no estacionamento do Mineirão.

Nº 4.904/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Comandante-Geral da PMMG e ao Presidente da

Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais pela efetiva

participação de policiais militares na I Conferência Nacional de Segurança Pública. (-

Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 4.905/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Subsecretário de Administração Prisional pedido de informações

sobre o cronograma de transferência da custódia dos presos da cadeia pública de

Janaúba. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 4.906/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Comandante-Geral da PMMG pedido de providências para a
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suspensão da convocação do 1º-Ten. Valter dos Santos, Comandante do 5º Pelotão

da 83ª Cia. PM do 26º BPM de Itabira e do Ten.-Cel. Evandro Jaques de Mendonça,

Comandante do referido BPM, no período de 21/10 a 30/11/2009. (- À Comissão de

Segurança Pública.)

Nº 4.907/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Defensor Público-Geral pedido de providências para apurar

reclamações apresentadas pelos detentos da cadeia pública de Janaúba em relação

ao atendimento prestado pelo Defensor Público João Elton Barbosa. (- À Comissão

de Administração Pública.)

Nº 4.908/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Defensor Público-Geral pedido de informações sobre o resultado

dos trabalhos realizados por um grupo de Defensores Públicos na cadeia pública de

Janaúba com vistas a verificar a situação processual dos detentos. (- À Mesa da

Assembleia.)

Nº 4.909/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Delegado da 16ª Delegacia Distrital da Pampulha pedido de

providências para que essa Comissão participe da reconstituição do incidente que

cegou o garoto Douglas Henrique Marinho de Oliveira, em 23/9/2009, durante partida

de futebol no Mineirão.

Nº 4.910/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente da Ademg pedido de providências para a fiscalização do

consumo e da venda de bebidas alcoólicas durante a realização de jogos de futebol,

especialmente no estacionamento do Mineirão. (- Distribuídos à Comissão de

Segurança Pública.)

Nº 4.911/2009, da Comissão de Administração Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente do TRE-MG pedido de providências para que, no pleito

de 2010, sejam instaladas urnas de votação em unidades do Corpo de Bombeiros

Militar e da Polícia Militar.

Nº 4.912/2009, da Comissão de Assuntos Municipais, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente do TRE-MG pedido de providências para a criação de

cartório eleitoral no Distrito de Ressaca, em Contagem.
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Nº 4.913/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao jornal "O Tempo" e à clínica do oftalmologista Ricardo

Guimarães, que prestaram assistência ao menor Douglas Henrique Marinho de

Oliveira, atingido por bala de borracha no olho esquerdo, em incidente ocorrido após

partida de futebol realizada em 23/9/2009, no Mineirão.

Nº 4.914/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Sr. Octávio Almeida Melo, Juiz do Tribunal de Justiça,

pela sentença que condenou o Estado a pagar reparação por danos morais ao Sr.

José Mauro da Silva, vítima de agressão por parte de policiais militares, em 4/2/2007,

durante uma partida de futebol.

Nº 4.915/2009, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

ao Secretário de Meio Ambiente pedido de providências para que sejam enviados a

Padre Paraíso técnicos para auxiliarem no processo de definição do modelo de coleta

seletiva a ser implantado nesse Município.

Nº 4.916/2009, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

ao Presidente da Copasa-MG pedido de providências para que seja agilizada a

realização dos estudos técnicos para implantação de sistema de abastecimento de

água e esgotamento sanitário na localidade de São Sebastião de Maquiné, no

Município de Santa Luzia.

Nº 4.917/2009, da Comissão de Política Agropecuária, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente da Ruralminas pedido de providências com vistas ao

melhoramento das estradas do Projeto de Assentamento Betinho - PA Betinho -, no

Município de Bocaiuva.

Nº 4.918/2009, da Comissão de Política Agropecuária, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente da Fundação Nacional de Saúde - Funasa - pedido de

providências com vistas à agilização da implantação de seu projeto de distribuição de

água, em especial no que se refere à construção de poços para as famílias do Projeto

de Assentamento Betinho - PA Betinho -, em parceria com a Prefeitura Municipal de

Bocaiuva.

Nº 4.919/2009, da Comissão de Política Agropecuária, em que solicita seja

encaminhado à Secretária Extraordinária para o Desenvolvimento dos Vales do
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Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas pedido de providências com vistas a

elaborar ação, no âmbito do Programa de Combate à Pobreza Rural, para atender as

demandas das associações rurais do Projeto de Assentamento Betinho, no Município

de Bocaiuva.

Nº 4.920/2009, da Comissão de Política Agropecuária, em que solicita seja

encaminhado ao Diretor-Presidente da Cemig pedido de providências para proceder

ao recadastramento dos moradores do Projeto de Assentamento Betinho, no

Município de Bocaiuva.

Nº 4.921/2009, da Comissão de Política Agropecuária, em que solicita seja

encaminhado ao Diretor-Geral do IEF pedido de providências para solucionar as

pendências ambientais do Projeto de Assentamento Betinho, no Município de

Bocaiuva.

Nº 4.922/2009, da Comissão de Política Agropecuária, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Meio Ambiente pedido de providências para que os

recursos provenientes de multas ambientais sejam investidos nos projetos que

menciona, preferencialmente em assentamentos de reforma agrária, condomínios

agrícolas e Municípios com menor IDH.

Nº 4.923/2009, da Comissão de Política Agropecuária, em que solicita seja

encaminhado ao Superintendente Regional do Incra pedido de providências com

vistas à celebração de convênio com o Município de Engenheiro Navarro para

atender as demandas dos moradores do Assentamento do Pipiri.

Nº 4.924/2009, da Comissão de Saúde, em que solicita seja enviada ao Governador

do Estado e ao Secretário de Saúde cópia da Carta do Cosems-MG, que contém

reivindicações do Colegiado de Secretários Municipais de Saúde do Estado.

Nº 4.925/2009, da Comissão de Saúde, em que solicita seja enviado ao Presidente

da República pedido de intercessão junto ao Congresso Nacional para que se

proceda à votação do Projeto de Lei Complementar nº 306/2008, que regulamenta a

Emenda Constitucional nº 29.

Nº 4.926/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Ministro da Justiça, ao Diretor-Geral da Polícia Rodoviária Federal e

ao Superintendente Regional do referido órgão pedido de providências para ampliar o
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quadro de pessoal das unidades dessa Polícia que atendem a região compreendida

entre Conselheiro Lafaiete e Juiz de Fora e para reabrir o posto da Polícia Rodoviária

Federal localizado no Município de Barbacena.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão de Direitos

Humanos (5) e dos Deputados Ruy Muniz, Délio Malheiros e Sávio Souza Cruz e

outros e Padre João.

Proposições não Recebidas

- A Mesa, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno, deixa de

receber a seguinte proposição:

REQUERIMENTO

Do Deputado Ademir Lucas em que solicita seja formulada manifestação de

aplauso ao Juiz Cel. PM Paulino Coelho pelos 72 anos de implantação da Justiça

Militar no Estado.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Saúde, de

Educação (2), de Turismo, do Trabalho e de Fiscalização Financeira e dos Deputados

Elmiro Nascimento (2) e Carlos Pimenta.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Rosângela Reis.

A Deputada Rosângela Reis - Sr. Presidente, Deputado Hely Tarqüínio; caros

Deputados presentes; prezado público; imprensa; servidores desta Casa Legislativa;

telespectadores da TV Assembleia que nos assistem neste momento; companheiros

de Ipatinga, presentes nas galerias, senhores e senhoras; ocupo esta tribuna para

fazer um desabafo e prestar algumas informações sobre o que tem acontecido na

BR-381, chamada Rodovia da Morte. Essa é uma BR estrategicamente importante

pela economia gerada pela região e vem amedrontando toda a população do Leste

de Minas, trazendo insatisfação e uma mistura de medo e frustração. Até quando

essa rodovia será palco de tantas tragédias, em que, anualmente, milhares de

pessoas saem feridas e centenas mortas?! Isso é muito sério.

Quero apresentar as diversas páginas de jornais que vieram da imprensa até mim.

Se apertar aqui, sai sangue, pois várias vidas foram ceifadas ao longo destes dias.
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Estão aqui os noticiários da imprensa mineira que trazem relatos graves, péssimos.

Na manhã de ontem, um homem morreu carbonizado - está aqui a matéria do jornal -

preso às ferragens de sua carreta, que transportava oxigênio, depois que ela bateu

de frente com uma betoneira e ainda foi atingida por outro caminhão que trafegava

em sentido contrário, no Km 222, entre Belo Oriente e Santana do Paraíso, no Vale

do Aço. No último sábado, dia 24, uma mulher morreu e três pessoas ficaram

gravemente feridas após outra batida frontal, dessa vez entre um carro de passeio e

uma carreta, no Km 162, próximo a Governador Valadares. No mesmo dia, na altura

de Naque, um rapaz morreu e sua namorada ficou ferida depois que seu carro perdeu

o controle na curva e capotou por diversas vezes. Na última quinta-feira, dia 22,

aconteceram três acidentes pela manhã, em locais diferentes da BR-381. Deixaram

um saldo de três mortos e três feridos em estado grave: das 7h50min às 9h30min, um

homem ficou morto entre as ferragens de seu veículo, que se chocou de frente com

um microônibus, no Km 378, conhecido como Curva do Mel, próximo a São Gonçalo

do Rio Abaixo, até ser resgatado. No Km 319, próximo a Nova Era, um carro rodou na

pista e bateu de frente com um caminhão, provocando mais uma morte. E próximo ao

trevo de Caeté, a colisão frontal de dois carros deixou um morto e três feridos graves.

São locais diferentes da mesma perigosa rodovia, que liga Belo Horizonte a

Governador Valadares, de pista única, com mais de 200km sem acostamento, de um

total de 301, e marcada por uma média de 2,5 curvas por quilômetro. Cada vez que

um acidente fatal como esses acontece, a 381 tem o tráfego interrompido por

algumas horas.

O que ocorreu com a carreta que transportava oxigênio e se incendiou ontem, por

exemplo, deixou o trânsito interrompido por mais de cinco horas. Os transtornos

causados à economia e às pessoas que por ali trafegam é apenas mais uma

consequência da situação dessa rodovia.

Todos sabemos que acidentes nas estradas em geral estão entre os maiores

responsáveis por ceifar precocemente a vida dos brasileiros, seja por fatores

relacionados aos motoristas, como imprudência e falta de responsabilidade, seja

pelas condições das vias e do tempo. Mas a BR-381, campeã de acidentes, feridos e

mortos entre todas as rodovias federais que cruzam o nosso grande Estado, é um
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caso à parte. Eu diria mesmo, um caso de calamidade pública, para o qual toda a

sociedade, os governos, principalmente o federal, têm de continuar, sem tréguas, a

perseguir soluções urgentes. E a mais importante delas é a conclusão reforçada da

duplicação dessa BR. Estamos lutando desde o início do nosso mandato para que

realmente isso se concretize, promovendo audiências públicas, como a que ocorreu

em março deste ano e contou com a participação de quase todos os envolvidos. Sem

dúvida, essa duplicação é de fundamental importância.

Trata-se de trecho imprescindível para as economias mineira e brasileira. O

transporte de carga já é responsável por grande parte do volume de veículos que por

ali trafegam diariamente, e, para se ter uma ideia, as projeções para 2014 revelam

que, apenas sob a responsabilidade da Usiminas, caso ela recupere o cronograma de

expansão de seus investimentos no Vale do Aço, o volume de veículos fazendo

abastecimento diariamente nesse trecho deve crescer cerca de 62%. Já o

escoamento será responsável por um crescimento aproximadamente de 18% no

número de caminhões.

O Deputado Wander Borges (em aparte) - Deputada Rosângela Reis, quero fazer

coro com V. Exa. por seu pronunciamento, haja vista que nos últimos 30 a 40 dias

esse assunto não veio à baila aqui na Assembleia, mas já contabilizamos algo em

torno de 60 mortes. Na realidade, o que deve ocorrer é uma retificação na 381,

sobretudo no trecho de Belo Horizonte a João Monlevade - são 108km. Essa é uma

necessidade premente. Do jeito que está indo, teremos obras em 2012 e 2013. Dos

10 contratos para a realização do projeto executivo, apenas 8 estão em andamento.

Ainda não se viu ninguém na estrada fazendo algum tipo de medição, topografia, que

nos desse esperança de que o governo está trabalhando para duplicar e retificar essa

via. O que acaba acontecendo? Todo dia morrem pessoas na BR-381.

Há de ressaltar que, na semana passada, estive próximo a São Paulo e passei pela

Fernão Dias, que também é a BR-381, trecho onde praticamente não ocorre nenhum

tipo de acidente. Não sabemos o que ocorre na cabeça dos governantes, pois não há

uma ação efetiva de se priorizar esse trecho compreendido entre Belo Horizonte,

Ipatinga e Governador Valadares.

Todos sabemos onde está o maior índice de acidentes. A contabilidade da Polícia
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Rodoviária Federal mostra quantas pessoas morrem por mês em cada local de maior

risco na estrada. Na curva tal, Km 30, morrem tantas pessoas por mês. Depois de

São Gonçalo do Rio Abaixo morrem tantas pessoas por mês, na curva tal. Agora

acho que temos de acionar o Ministério Público Estadual e o Federal. Não temos

alternativa. Vamos aguardar até quando? Na minha cidade, em 2005, morreram três

Secretários Municipais. Depois houve aquele acidente com o pessoal de Caeté. São

inúmeros acidentes. Cada dia morre um brasileiro nessa rodovia, e não vemos

nenhuma ação efetiva. É preciso criar um cronograma, um horizonte. O DNIT tem que

dizer para nós, Deputados, em que posição está a obra, como irão fazer, qual o

cronograma. Temos que voltar para lá dia 13, paralisar a BR, ficar lá uma, duas, três

horas ou fazer um acampamento e paralisar definitivamente essa BR. Vamos ficar lá

uma hora, duas, três, quatro, dias para ver se alguém toma alguma providência. Está

faltando vergonha, está faltando responsabilidade com a vida do próximo. Não

adianta propagarmos pelo País ou pelo Estado afora as várias ações que estão

sendo feitas para salvar vidas se na outra ponta vemos todos os dias alguém morto

nessa estrada porque passamos por ela constantemente. V. Exa., que é de Ipatinga,

principalmente. Passamos por lá e ficamos sem saber o que nós, enquanto

parlamentares, podemos fazer. Acho que temos que fazer ecoar através desta Casa,

aos berros, ou talvez pedir pelo amor de Deus, Ministério dos Transportes, DNIT, hoje

morreu meu amigo, meu companheiro, amanhã pode morrer seu pai, sua mãe, seus

filhos. Esse é o nosso sentimento: de perda de vidas diariamente. Quero parabenizá-

la. Vamos continuar nessa luta que é de todos os mineiros. Parabéns, Deputada

Rosângela.

A Deputada Rosângela Reis - Obrigada, Deputado Wander Borges, por fazer coro

conosco nessa luta pela duplicação da BR-381. O que isso me mostra é a falta de

planejamento, de organização e a insensibilidade do governo federal por não fazer

esse compromisso e dar o pontapé inicial para que essas obras sejam realizadas o

mais rápido possível. Agora, Deputado Wander Borges, chega às minhas mãos um

“e-mail” da minha assessoria comunicando que há pouco houve mais um acidente na

BR-381, perto de Valadares, entre uma “van” e um ônibus, ocasionando mais sete

mortes. Então estão aqui mais sete mortos para serem somados. Isso é um absurdo.
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O Deputado Célio Moreira (em aparte) - Deputada Rosângela Reis, quero

parabenizar V. Exa. pelo pronunciamento e dizer que essa luta, como V. Exa. coloca,

é de anos. Fui Presidente da Comissão de Transporte e participo da Frente da

Duplicação da 381. O Deputado Wander está dizendo que não sabe o que está

acontecendo com o governo. Eu sei. Está faltando boa vontade de fazer alguma

coisa, porque ninguém da família dele trafega pela 381, o corredor da morte. Só se

faz alguma coisa a partir do momento em que morre um filho ou alguém da família.

Quero ver a Dilma ser a mãe da BR-381, dos aposentados que estão acampados

em Brasília há vários dias e meses, pedindo para corrigir o que lhes é de direito. É

preciso haver boa vontade para resolver essas questões. Dinheiro há. Ela é a mãe do

submarino, dos aviões, mãe do não sei quê, mas não quer ser a mãe da BR-381, do

metrô de Belo Horizonte nem ser a mãe dos aposentados. O que falta é boa vontade

para fazer as coisas, porque dinheiro há. Falta, então, ao governo federal boa

vontade para salvar vidas, principalmente na nossa BR-381.

A Deputada Rosângela Reis - Obrigada, Deputado Célio Moreira.

A OAB-MG ingressou com uma ação civil pública contra a União para conseguir a

liberação de recursos para essa obra e propõe a responsabilização do governo

federal por qualquer dano à comunidade usuária. O DNIT e a Polícia Rodoviária

Federal prometem instalar radares para coibir o excesso de velocidade na via,

enquanto a duplicação não acontece. Defendemos essa proposta e encaminhamos

oficio ao Ministério Público Federal já pedindo que cobrem a sinalização e a

colocação de barreiras eletrônicas, mas isso ainda não foi concretizado. O DNIT

anunciou que estaria contratando os projetos executivos em setembro, mas até hoje

isso não ocorreu.

Como Presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Duplicação da BR-381,

incentivei a formação de frentes semelhantes nos Parlamentos de Municípios que

sofrem os impactos da situação da rodovia no trecho entre Belo Horizonte e

Governador Valadares, para que elas liderassem junto à população a coleta de

assinaturas em prol da duplicação imediata da via. Elas foram formadas em mais ou

menos 14 Municípios, e estamos em fase final de recolhimento do abaixo-assinado,

que levaremos, em caravana, o mais breve possível ao governo federal, cobrando as
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soluções devidas.

Gostaria ainda de aproveitar a oportunidade para convidar os Deputados para estar

em Ribeirão das Neves amanhã, às 10 horas. Estaremos junto com a Frente

Parlamentar de Apoio à Defensoria Pública de Minas Gerais fazendo uma visita ao

mutirão que está sendo realizado pela Força Nacional da Defensoria Pública em

Execução Penal. Ela está fazendo a análise de vários processos no presídio de

Ribeirão das Neves. Esse mutirão irá até o dia 30. Estaremos realizando, então, essa

visita e também prestigiando o trabalho que está acontecendo naquele Município.

Aproveito para convidar os Deputados a se fazerem presentes. A saída será amanhã

às 9 horas da manhã. Muito obrigada, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Deputado colega e amigo Hely

Tarqüínio, Deputados e Deputadas presentes, senhoras e senhores, imprensa de

Minas Gerais, quero aproveitar a oportunidade de poder usar a tribuna nesta tarde

para tocar em dois assuntos importantes, principalmente para a região que

representamos, o Norte de Minas, o Vale do Jequitinhonha e o Vale do Mucuri.

O primeiro assunto relaciona-se às proibições que ocorrem no Norte de Minas,

decorrentes de medidas tomadas pelo governo federal relativas a toda essa região de

cerrado - o cerrado mineiro -, de mata seca, que tem bioma próprio, aproximando-se

mais do Nordeste brasileiro que de mata atlântica, que compõe a vegetação do Leste

do País. Recentemente, o governo federal, por decreto assinado pelo Presidente

Lula, que, com certeza absoluta, foi influenciado por pessoas ligadas à Secretaria e

ao Ministério do Meio Ambiente, enquadrou toda a região do Norte de Minas como

pertencente à mata atlântica, apesar de o cerrado mineiro não ter absolutamente

nada com ela: a vegetação e o tipo de mata são totalmente diferentes. Enquanto na

mata atlântica as árvores são frondosas, no Norte de Minas há aquele cerrado mais

próximo da caatinga. Com isso, toda a região está experimentando uma situação

extremamente complicada e desgastante.

O governo do Estado, tão logo veio o decreto do governo federal, contratou, junto à

Universidade Federal de Lavras e à Universidade Federal de Viçosa, estudos para

guiar suas ações e fazer com que o IBGE mude o mapa da região e faça com que
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volte a ser considerada como era: um ecossistema próprio. Assim, poderemos provar

ao governo federal que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Estamos

apresentando um ofício, com a ajuda de Deputados Federais, para termos a

oportunidade de, em audiência com os técnicos do Ministério do Meio Ambiente,

principalmente com o Ministro Minc, discutir com eles e mostrar-lhes o equívoco que

se instalou e que está deixando milhares de pessoas do Norte de Minas desabrigadas

e sem possibilidade de trabalhar. Chegamos ao ponto, Deputado João Leite, de o

trabalhador rural que tinha uma pequena área de sua fazenda desmatada há muito

tempo - hoje lá há capim - não poder plantar nela. E, se toma alguma atitude para

fazer tais áreas produzirem - plantar feijão, milho, soja ou o que for -, vêm os fiscais

do IEF e o multam de forma brutal.

Quando vamos questionar - e quero fazer esse pronunciamento absolutamente

isento de qualquer tendência, de qualquer posição política -, eles alegam que o IEF

tem um convênio com o Ibama e, em virtude do convênio, eles são obrigados a

cumprir essas exigências.

Estivemos com o Governador Aécio Neves, que, sensível, está preocupado com o

problema e já determinou que o Estado decrete como área de interesse social o

Projeto Jaíba, que estava incluído também na mata atlântica - que só passa na

cabeça dos tecnocratas do Ministério do Meio Ambiente. Então o Projeto Jaíba já foi

excluído, em virtude de uma posição do governo do Estado, por determinação do

Governador Aécio Neves, e hoje a área do Projeto é considerada como de interesse

social.

O que estamos querendo? Creio que chegou a um ponto em que medidas devam

ser tomadas. Esse problema tem sido apresentado por companheiros, por colegas,

como o Deputado Paulo Guedes, e tem-nos causado uma apreensão muito grande.

Votamos, no final de 1998, a Lei Florestal de Minas Gerais, que foi amplamente

discutida nesta Casa. Trata-se de uma lei florestal em que o Estado permite que

todas as áreas de Minas possam fazer cumprir a determinação de ter 20% da reserva

legal. No Norte, foi acertado que seria 30%, mesmo porque, se se deslocar para o

Triângulo Mineiro, para o Sul de Minas, não há 20% de reserva legal. Lá só se veem

monoculturas, plantação de soja, de sorgo, de milho. São aproximadamente de 3% a
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5% da reserva legal, e, no Norte de Minas, hoje a reserva legal está em torno de

53%. Mesmo assim votamos a lei florestal, que foi muito discutida. A bancada da

região do Norte de Minas manteve-se unida, e conseguimos avançar dentro de uma

realidade. Pudemos assegurar, por meio das leis, que o Norte de Minas tivesse a sua

reserva legal - embora ampliada -, mas que fosse permitido que as outras áreas que

não compõem a reserva legal fossem exploradas e trabalhadas pelo trabalhador. E,

além da reserva de 30% do Norte de Minas, ainda incluímos os parques de interesse

do Estado, as áreas de reserva legal do Estado. Das 16 áreas de reserva legal que o

Estado tem, 14 estão no Norte de Minas. A reserva do Norte de Minas passou, de

30%, para 37%. Mesmo assim, houve um estudo, um trabalho muito grande, e

conseguimos chegar a um consenso. Depois veio essa famigerada lei, esse decreto

do governo federal enquadrando a região como área de mata atlântica.

Então a primeira solicitação é que façamos uma audiência com o governo federal,

com o Ministro Minc. Ele não gosta muito de conversar, mas vai ter de ouvir; não

gosta muito de ceder, mas vai ter de ceder. Aliás, pedimos a interferência dos

Deputados Federais para haver uma conversa com o Ministro, pois não podemos

simplesmente atropelar um decreto federal, mesmo que seja de interesse do Estado.

Enfim, queremos essa audiência com o Ministro Minc para apresentarmos o estudo

da Universidade Federal de Lavras e da Universidade Federal de Viçosa, a fim de

mostrar que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Neste momento defendemos

a tese de que o governo do Estado, o Governador Aécio Neves, faça imediatamente

uma rotura, que denuncie o convênio do IEF com o Ibama, e que o IEF passe a não

atuar como vem agindo.

Ou seja, se é para multar, deixem o Ibama multar, deixem o governo federal

assumir uma posição que ele próprio tomou. E entendemos que essa situação é

extremamente grave e urgente. Estamos defendendo - e defendo isso neste momento

- que, a partir de então, o IEF rompa o convênio com o Ibama, passe a não atuar

mais no Norte de Minas, deixando de autuar os trabalhadores rurais em virtude de um

decreto federal, porque estamos vendo que o governo federal está posando de

bonzinho. E estaremos com o Governador amanhã. É aquela história: joga-se a pedra

e esconde-se a mão. Já disse isso e repito: na nossa região, caro Deputado
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Lafayette, há um ditado que diz que quem pariu Mateus que o balance. Se o decreto

é federal e eles não têm capilaridade para fiscalizar, para autuar, por que será missão

do governo do Estado fazer isso? E por que existe a pecha de ser o governo que está

atrapalhando o desenvolvimento do Norte de Minas?

E vou além. Queremos fazer um apelo ao Secretário de Meio Ambiente, José

Carlos Carvalho. Não estamos defendendo o desmatamento irracional do Norte de

Minas, mas sim o direito do produtor rural da nossa região de poder explorar sua

terra. Um cidadão me disse na semana passada: “Deputado Carlos, para eu poder

fazer um chiqueiro na minha propriedade, estou tendo de acordar de madrugada,

pegar o machado e derrubar um pedaço de pau”. Ele está escondendo dele mesmo

um direito que tem. Então, a situação é drástica, calamitosa. Queremos que o

Governador Aécio Neves faça o que fez relativamente ao Projeto Jaíba: que declare o

Norte de Minas como área de interesse social, em primeiro lugar. Em segundo, que

faça a denúncia do convênio do IEF com o Ibama; em terceiro, que determine aos

agentes do Estado responsáveis pelo meio ambiente que olhem essa região com

bons olhos. O povo já é pobre, não está podendo plantar e está pagando multas

injustas, que não foram criadas pelo governo do Estado. Gostaria imensamente de

externar esse ponto de vista. Temos um estudo que estamos preparando, o qual

embasa tudo o que estamos dizendo. O Governador está sensibilizado e preocupado

com a região. Já estivemos, por várias vezes, com o Prof. Anastasia, que também

está preocupado. É importante que o Estado dê uma solução e uma resposta ao que

está acontecendo na nossa região, que é pobre e tem sua reserva legal. Talvez seja

a única região do Estado que permite que Minas Gerais tenha índices que revelam

seu cuidado com o meio ambiente, mas isso acontece em função do Norte de Minas,

do Noroeste, do Jequitinhonha e do Mucuri.

A nossa região tem, então, esse posicionamento. Já conversamos com o Deputado

Arlen Santiago, o Deputado Gil Pereira, a Deputada Ana Maria, o Deputado Ruy

Muniz e até com V. Exa. para que tomemos essa posição. Não adianta querer

transformar uma situação dramática, de desespero, de desemprego, de fome em

bandeira política. Não é justo que isso aconteça dessa forma. Tenho certeza absoluta

de que o Governador Aécio Neves saberá agir com prudência, com sabedoria e de
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que terá a coragem de não querer assumir agora um desgaste que não é dele. O

Governador Aécio Neves fez muito pela nossa região. Ele está modificando o Norte

de Minas: está construindo estradas, ajudando a área da saúde, transformando a da

educação.

Ele é um Governador que, efetivamente, trabalhou muito pela nossa região. Não é

justo, Presidente, que ele assuma um desgaste que não provocou, que não é dele.

Fica aqui nosso recado. A partir de agora, queremos um diálogo mais aberto e franco

com a Secretaria de Meio Ambiente. Esperamos que ela compense toda aquela

região pelos prejuízos que causaram e estão causando forte desemprego. Muito

obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João - Saúdo o Sr. Presidente, os nobres colegas Deputados e

Deputadas, assim como todos os que nos acompanham pelas galerias, os

trabalhadores e as trabalhadoras do Sindifisco e os injustiçados e penalizados de

forma arbitrária, os Agentes Penitenciários. Cumprimento também os telespectadores

que nos acompanham pela TV Assembleia.

Sr. Presidente, cada vez mais uma série de ações vem mostrando não só ao povo

mineiro, mas a toda a população brasileira a que veio o governo Aécio Neves. Às

vezes, quando levantamos aqui um problema, muitos vêm fazer sua defesa na

tentativa de embaçar a realidade e a própria verdade.

O que aconteceu na semana passada com os Agentes Penitenciários foi um

comportamento típico da época da ditadura, ou seja, algo inadmissível para os

tempos atuais. A ação do governo, de início, era de demissão de mais de 250

Agentes. Não sei se todos têm essa consciência. Reunimo-nos com representantes

do Sindicato dos Agentes, com a Deputada Maria Tereza Lara e com o Deputado

Rômulo Veneroso. Não estava presente somente a Oposição, havia lá um Deputado

da base do governo. A Secretária, que foi acolhedora, despacharia com o

Governador. Todavia, até o momento não foi dada qualquer garantia. Entramos num

processo de obstrução aos projetos do governo. Estamos junto ao movimento, por

reconhecermos a legitimidade dos dois dias de paralisação.

Por quê? Era um direito que eles tinham adquirido. O vale-refeição havia sido
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cortado desde o início do ano, sem nenhuma justificativa razoável. Não dá para

entender, como expus desde o início da minha fala, a que veio esse governo. As

obras do Centro Administrativo estão a todo vapor, dia e noite, porque lá será a

Cidade Administrativa Tancredo Neves.

A preciosidade maior, a riqueza maior de Minas Gerais são os servidores públicos,

mas a eles nada. Não tiveram sequer reajuste salarial este ano. Além disso,

cortaram-lhes um direito adquirido, qual seja o vale-alimentação e o vale-transporte.

Esta Casa, seja a Oposição, seja a base do governo, não pode ficar indiferente a

essa injustiça. Trata-se de uma questão de justiça.

Deputado Paulo Guedes, ainda concederei aparte a V. Exa. Não bastasse essa

irresponsabilidade, estão desencadeando outras atitudes irresponsáveis, como

colocar qualquer pessoa - é lógico que toda pessoa tem sua dignidade - para

trabalhar em um presídio. Para trabalhar nesses lugares, a pessoa tem de ter uma

preparação mínima. Não basta possuir um currículo para ser admitida e suprir vaga

aberta com a demissão, com a rescisão de um contrato, o que também é uma

atuação injusta. Conforme define a lei, mesmo na rescisão de um contrato, a

demissão não deveria acontecer da forma como foi feita, desencadeando outras

irresponsabilidades, como as contratações aleatórias.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte)* - Deputado Padre João, primeiro quero

parabenizá-lo pelo pronunciamento. Desde a semana passada, cobramos do governo

uma atitude no que se refere à demissão em massa, ato de injustiça social, atitude

irresponsável de autoritarismo do governo ao colocar na rua 600 pessoas sem direito

de defesa. Uma série de coisas vem acontecendo.

O governo, que propagandeia a democracia, não está dialogando com ninguém.

Em Minas Gerais, a democracia só existe nas páginas dos jornais e nas propagandas

pagas pelo governo. Todos os dias recebemos aqui manifestações de diversas

categorias de servidores do Estado. Hoje estamos recebendo os Auditores Fiscais e

contamos também com a presença do Sindifisco.

Saúdo os Auditores e a delegação de Ipatinga, a qual veio com mais de 40

Auditores Fiscais. Saúdo também delegações de outras regiões do Estado. Quero

cumprimentá-los na pessoa do Presidente do Sindifisco, companheiro Matias. Essa
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categoria está paralisada há um ano, e o Secretário Simão Cirineu se recusa a

recebê-los. Estamos vendo o resultado disso.

Deputado Padre João, Minas Gerais é o Estado que mais deixou de arrecadar

neste ano. A perda de ICMS é de 8%. Nossos Municípios estão comendo o pão que o

diabo amassou. O Presidente Lula ainda cria medidas paliativas para a reposição das

perdas do FPM, mas o Governador não está repondo essas perdas aos Municípios

pobres do Norte de Minas. Esta política de ajuste fiscal, toda esta propaganda do

Choque de Gestão é verdadeiramente um fiasco que prova tudo isso, ou seja, que

Minas Gerais foi o Estado que mais perdeu em arrecadação. Perdemos até para

Estados pequenos, como Sergipe e Amapá. Fomos o Estado que menos arrecadou

ou que mais perdeu arrecadação de ICMS neste ano. Não me venham com a

desculpa de que é um Estado de mineração, porque o Pará também o é, e o ICMS

dele vem crescendo como nos demais Estados da Federação. Daqui a pouco, voltarei

a falar sobre o tema, mas pedi aparte para antecipar minha contribuição. Gostaria

ainda de reforçar nosso pedido ao Secretário de Fazenda, para que receba os

Auditores Fiscais a fim de iniciar esta negociação. Sabemos que se trata de categoria

de fundamental importância para o Estado. Se essa Secretaria não vai bem, todas as

demais Secretarias são afetadas, bem como todos os programas e a saúde, a

educação e o andamento das obras. Está na hora de o governo deixar de ser

autoritário, parar de correr do diálogo e começar a conversar com as categorias.

Devolvo a palavra ao Deputado Padre João. Muito obrigado.

O Deputado Padre João - A lógica do governo é outra. Assim sendo, Deputado

Paulo Guedes, gostaria de fazer uma sugestão, já que não existe interlocução com o

governo. Sugiro que essa interlocução seja feita daqui, da tribuna. O governo está

perdendo arrecadação e apresentando projetos para pegar dinheiro emprestado com

o Bird e com o BNDES. Este é o momento de nós, enquanto Deputados, sermos

responsáveis por isso, não permitindo esse endividamento do Estado, para garantir

aqui a tão falada eficiência da gestão. Aliás, o pedido de empréstimo de

R$9.000.000,00 é para a Secretaria de Fazenda, e não podemos permitir a votação

desse projeto enquanto não houver interlocução com os servidores da Fazenda, o

Sindifisco, que está presente. Há ainda os outros R$267.000.000,00, que fazem parte
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de outro empréstimo. O servidor tem de ser valorizado, mas o Estado, o governo

virou as costas para todos eles, sejam da Fazenda, sejam da Defesa Social, sejam da

Educação, quando não implantou o piso salarial, sejam da Saúde. Na Saúde, na

Educação e na Defesa Social, existem servidores que estão com piso salarial de

R$340,00. Parece piada, mas é verdade. Podemos trazer o contracheque dessas

pessoas. Conforme a área, recebem auxílio-insalubridade e também gratificações, até

mesmo com base na avaliação de desempenho, entretanto o servidor perde alguns

desses benefícios quando se aposenta.

Existe grande contradição neste governo. Nesta semana, trouxeram artista famoso,

salvo engano, o Zezé Di Camargo, para lançar programa de valorização da pessoa

idosa.

A grande contradição é que se implanta um programa de valorização do idoso, mas

não se valorizam as pessoas que se aposentam. O salário do servidor público,

quando se aposenta, vai lá embaixo. É o modelo de governo neoliberal: a pessoa

serve enquanto está na ativa, mas desde que não reivindique seus direitos, porque,

quando o faz, é demitida, suspensa. Aconteceu com os Agentes Penitenciários: os

efetivos, os concursados foram suspensos. Enquanto a pessoa está na ativa, ainda

serve, mas deve ser carneirinho, obediente. Entretanto, quando está inativa, o salário

vai lá embaixo. E vem um programa de valorização do idoso. O idoso deve ser

respeitado, sim, mas o Estado precisa dar exemplo em relação aos aposentados.

Além de tudo, há a situação dos precatórios: quantos morreram sem receber a dívida

do Estado? Devemos estar atentos a essas contradições.

De fato, mantemos a nossa obstrução aos projetos do governo, obstrução total a

todos os projetos do Governador enquanto não se abrir a interlocução com o servidor.

E uma interlocução com propostas, com resultados, não basta enrolação. 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

presente, Auditores Fiscais, Agentes Penitenciários e todos os mineiros que nos

acompanham pela TV Assembleia em várias cidades de Minas Gerais. Tornou-se
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uma rotina, nos últimos meses, recebermos diversas categorias de servidores

públicos do Estado, que encontram nesta Casa único espaço democrático para

manifestar e cobrar seus direitos. Sejam bem-vindos, esta é a Casa de vocês.

Sr. Presidente, hoje estamos recebendo aqui os Auditores Fiscais do Estado.

Causou-me estranheza porque, até então, nunca havíamos visto uma greve de mais

de um ano em Minas Gerais, principalmente de uma categoria que é o coração do

Estado. Essa categoria realmente precisa de tratamento diferenciado, porque deve

agir de forma serena, deve ter tranquilidade para trabalhar, não pode trabalhar sob

pressão política, deve ser justa e cumprir o seu papel. Esse papel é diferenciado e

garante a própria sustentabilidade do Estado. Mas este ano a Secretaria de Fazenda

resolveu cortar direitos, salários e uma série de benefícios dessa categoria.

Há exatamente um ano o Secretário de Fazenda se recusa a receber o Sindifisco

para abrir negociação. Ouvimos tanto falar - tanta propaganda no rádio, na televisão e

nos jornais - desse modelo de gestão, do Choque de Gestão e de tantas coisas, e, ao

verificarmos, as coisas não são bem assim. Há dezenas de categorias, inclusive no

Estado, recebendo como salário-base menos de um salário mínimo. Esse é o Choque

de Gestão, que não trata de uma categoria que é o coração do Estado. O Secretário

de Fazenda se recusa a receber essa categoria, e começamos a colher os resultados

ruins que colocam o nosso Estado numa situação nunca vista antes. O Estado que

mais perdeu arrecadação de ICMS em todo o Brasil. Estamos liderando o “ranking”

de perda de arrecadação. Quem sofre com isso? Não são só os Auditores Fiscais,

muito pelo contrário. Quem sofre com isso, Sr. Secretário e Sr. Governador, são as

populações mais carentes, é o Município pobre que precisa da arrecadação do ICMS,

que está em queda.

Semana passada, ficamos estarrecidos com uma portaria da Secretaria de Fazenda

que mudou o VAF. Em 2010, 416 Municípios pobres perderão a arrecadação para

que 20 Municípios ricos recebam mais. Será que esse é o modelo do Choque de

Gestão? Tirar dos pobres para dar aos ricos? Tirar de quem mais precisa para dar a

quem já está com os cofres cheios?

Desde o início desta legislatura vimos lutando para que o Estado faça uma divisão

correta do ICMS. O ser humano, o cidadão não está sendo levado em conta. Os
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critérios de distribuição do ICMS em Minas Gerais são uma vergonha, e é por isso

que estamos cobrando do Sr. Governador e do Sr. Simão Cirineu, Secretário de

Fazenda, que tenham bom senso. O governo que não tem bom senso para dialogar,

receber e conversar se torna, Matias, um governo autoritário e vai perdendo

credibilidade.

Tem sido assim em várias regiões do Estado. Estão querendo repor a perda de

arrecadação criando a indústria da multa, colocando o IEF para aterrorizar os

produtores rurais e o DER para aterrorizar os taxistas. Não é assim que se faz

arrecadação no Estado. A arrecadação se faz com combate à sonegação, com a

Secretaria de Fazenda organizada, com incentivos a uma classe que é o coração do

Estado.

É por isso que temos que tomar as nossas providências. Esta Casa é o espaço

para todas as categorias do Estado, porque já temos blindagem da imprensa dentro

do governo. O canal que vocês têm para protestar para que as coisas cheguem ao

Governador e ao Secretário de Fazenda é esta Casa. E estaremos aqui ao lado de

todas as categorias, como estamos solidários com nossos Agentes Penitenciários. De

uma forma truculenta e por portaria - Portarias nºs 72 e 73 -, o governo colocou no

olho da rua 600 Agentes Penitenciários.

Um governo que se recusa a dialogar e não dá direito de defesa. Sabemos que

qualquer processo de demissão de servidor público necessita de abertura de

processo administrativo, além de assegurar o direito à ampla defesa. Porém não

vimos isso quando se tratou dos nossos Agentes Penitenciários. Portanto, acredito

que o governo passa por momento muito ruim e negativo. A máscara começou a cair.

O Deputado Antônio Júlio sempre disse que o problema do Governador Aécio Neves

são aqueles que o rodeiam e não deixam chegar a ele a realidade do Estado. Há

muitos que vivem bajulando o Governador, mas não deixam as verdades e o que está

acontecendo de fato, nos quatro cantos e nos rincões do Estado, chegarem

realmente a ele.

A segurança pública está precária. Nas delegacias do interior, quando há Delegado,

não há Detetive; quando há Detetive, não há Delegado; quando há Delegado, não há

carro; quando há carro, não há gasolina. Tudo isso é culpa de modelo correto de
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arrecadação, que, aliás, tem muitos incentivos. Há algumas empresas que chegam

aqui, pegam esses incentivos e não geram emprego neste Estado, mas sim em São

Paulo. Há muita coisa errada, que pode ser consertada, para que se recupere a

arrecadação do Estado. Sabemos disso, mas o Estado prefere penalizar os mais

pobres, os Municípios e os setores mais precários da economia. Além de tudo isso,

fomos surpreendidos, na semana passada, com mais uma portaria. Agora virou moda

fazer portaria, passando por cima desta Casa e das leis. O Governador está

governando por portaria. É portaria do IEF, da Secretaria de Fazenda, etc. Estão

mudando até os critérios de arrecadação do VAF por meio de portarias. É

irresponsabilidade tirar recursos de 416 Municípios pobres do Norte de Minas, do

Vale de Jequitinhonha, do Mucuri e do São Mateus para encher os cofres de poucas

Prefeituras ricas do Estado.

Deputado Weliton Prado, V. Exa. tem sido verdadeiro companheiro nessa defesa,

por isso precisamos tomar atitudes corretas, e o Governador tem de começar a ouvir

as categorias. Por exemplo, os professores começam a se mobilizar. Alguns ganham

menos de um salário mínimo no Estado, como salário-base. Os funcionários da

Polícia Civil também estão na mesma situação; dos aposentados, nem se fala. Foram

esquecidos de vez pelo Vice-Governador Anastasia, pelo Governador e pelo Choque

de Gestão.

O Deputado Weliton Prado (em aparte)* - Cumprimento o Deputado Paulo Guedes

pelo seu pronunciamento e o Sindifisco, cujo trabalho acompanhamos de perto.

Participávamos agora de audiência pública na Câmara Municipal, para discutir a

PEC 300. Aliás, ontem, em Brasília, discutimos a TV aberta para a Assembleia

Legislativa, como forma de a população mineira ter acesso à informação.

Gostaria rapidamente de fazer uma consideração em relação aos Agentes

Penitenciários. Houve reunião do Bloco, em que se pediu ao governo que realmente

se posicionasse sobre a arbitrariedade que fizeram, o absurdo cometido contra os

Agentes Penitenciários. Isso não aconteceu nem mesmo durante o regime militar. Por

isso, queremos a volta imediata deles. O Governador reconheceu o impasse, mas

queremos que cancele, inclusive, o ato publicado no “Minas Gerais”. Que a justiça

seja feita a essa categoria, que está sendo muito perseguida.
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Parabenizo o Deputado Paulo Guedes e, mais uma vez, todos os servidores

públicos, de forma especial o Sindifisco. Sei que, durante toda a semana, muitos

ficam incomodados com nossas intervenções na tribuna, mas tenham certeza,

Deputado Paulo Guedes e Deputada Maria Tereza Lara, de que temos, sim, de

incomodar e cumprir nosso compromisso de defender o povo. Muito obrigado.

O Deputado Paulo Guedes* - Agradeço ao Deputado Weliton Prado; ao Presidente

Hely Tarqüínio, a quem peço desculpas por ter excedido o tempo; ao Sindifisco e aos

Agentes Penitenciários, que sempre poderão contar conosco.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Juarez Távora.

O Deputado Juarez Távora - Sr. Presidente, nobres colegas, público presente, boa-

tarde! Neste pronunciamento, desejo destacar a importância dos investimentos da

Secretaria de Transportes e Obras Públicas na implantação das praças de pesagem

nas rodovias mineiras, uma das metas do Projeto Estruturador Aumento da

Capacidade Viária e Segurança dos Corredores de Transporte - Proseg. Assim como

os demais colegas da Frente Parlamentar de Engenharia, Arquitetura e Agronomia,

tenho acompanhado as ações governamentais, em especial aquelas dos programas

estruturadores. São expressivos os investimentos do governo mineiro nos programas

rodoviários ProMG e Proacesso, recuperando as rodovias e pavimentando novos

acessos. As balanças são instrumentos fundamentais para coibir abusos, pois o

excesso de peso nas cargas transportadas implica no desgaste prematuro do

pavimento das rodovias, exigindo novos investimentos em menores espaços de

tempo.

Razão ainda maior para esse controle está no fato de que o tráfego de caminhões

com cargas acima do permitido compromete a segurança de todos que se utilizam

das rodovias. Sobre o assunto, tomei conhecimento de um relato do Secretário Fuad

Noman, que tem realizado um grande trabalho à frente da Setop. Segundo ele,

apenas sete balanças estavam em operação até 2003. Em seis anos, esse número

saltou para 32 balanças de pesagem, implantadas de forma a coibir possíveis rotas

de fuga e programadas para funcionar em turnos de 6 a 24 horas. Cada posto de

pesagem tem capacidade operacional para atender a 150 veículos por hora. São três
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na região do Alto Paranaíba, oito na região Central, duas no Centro-Oeste, duas no

Jequitinhonha-Mucuri, três na região Norte, duas na região do Rio Doce, seis na

região Sul, quatro no Triângulo, e duas na Zona da Mata. As estatísticas mostram

que, nos locais onde a Setop tem as praças de pesagem, os veículos em situação

irregular representam de 1% a 2% e, em média, 5% dos caminhões são obrigados a

fazer a redistribuição de carga.

No futuro, além de sua função de controle de carga, os postos de pesagem poderão

ser utilizados para a coleta de dados que indiquem a origem e o destino das cargas

transportadas em Minas. Se em 2006 e 2007 o percentual de veículos autuados girou

em torno de 0,8%, em 2008 passaram pelos postos de pesagem 1,72 milhão de

veículos, sendo que 2,04%, ou seja, 30.718 veículos foram autuados por excesso de

peso na carga. Nas praças de pesagem, as balanças estão programadas para

conferir o peso bruto total e o peso por eixo, com a utilização de um “software” que

acusa o excesso de peso da carga. Nesse caso, são identificados na autuação o

veículo, o proprietário, o condutor, o transportador, o embarcador e o tipo de carga. A

multa tem o valor inicial de R$85,13, com acréscimos em função do peso excedente,

no total ou por eixo. Cabe aos técnicos do Departamento de Estradas de Rodagem -

DER -, supervisionados pela Setop, a responsabilidade de operar os postos de

pesagem, sempre com o apoio da Polícia Militar. Cinco praças estão atuando em

conjunto com a Secretaria de Fazenda, nas quais, além do controle do peso, é feita a

verificação da documentação fiscal das mercadorias transportadas, com a

conferência dos valores constantes da nota fiscal emitida e o recolhimento do ICMS,

medida que evita a perda de arrecadação. Estão sendo implantadas 15 praças de

pesagem em rodovias recentemente restauradas pelo ProMG. Na MG-050, onde

aconteceu a primeira PPP do País, existem duas praças que estão sendo operadas

pela Concessionária Nascentes das Gerais. Compete a nós, Sr. Presidente, continuar

acompanhando esses investimentos, trazendo aos mineiros as informações que nos

tranquilizam, em especial quanto à segurança nas rodovias estaduais. Obrigado.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições
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O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações

da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno, determina a

anexação do Projeto de Lei Complementar nº 21/2007, do Deputado Weliton Prado,

ao Projeto de Lei Complementar nº 56/2009, do Governador do Estado, por

guardarem semelhança e por tratarem de matéria de iniciativa privativa do

Governador do Estado.

Mesa da Assembleia, 28 de outubro de 2009.

Hely Tarqüínio, 2º-Secretário, no exercício da Presidência.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência, tendo em vista o disposto no § 1º do art. 272 do Regimento Interno e

considerando a aprovação em redação final, na ordinária de 21/10/2009, do Projeto

de Lei nº 3.679/2009, informa ao Plenário que o Projeto de Lei nº 3.882/2009, que

autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito no âmbito do Programa

Emergencial de Financiamento aos Estados e ao Distrito Federal - PEF-BNDES - e

dá outras providências, passou a tramitar em regime de urgência, nos termos do art.

208 do Regimento Interno, a partir de 22/10/2009. A Presidência esclarece que a

urgência para tramitação do Projeto de Lei nº 3.882/2009 foi solicitada na ordinária de

20/10/2009, por meio da Mensagem nº 425/2009, do Governador do Estado.

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 4.911/2009, da

Comissão de Administração Pública, 4.912/2009, da Comissão de Assuntos

Municipais, 4.913 e 4.914/2009, da Comissão de Direitos Humanos, 4.915 e

4.916/2009, da Comissão de Meio Ambiente, 4.917 a 4.923/2009, da Comissão de

Política Agropecuária, 4.924 e 4.925/2009, da Comissão de Saúde, e 4.926/2009, da

Comissão de Segurança Pública. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento

Interno.
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Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Saúde - aprovação, na 26ª Reunião Ordinária, em

21/10/2009, do Projeto de Lei nº 3.530/2009, do Deputado Fahim Sawan; de

Educação (2) - aprovação, na 26ª Reunião Ordinária, em 21/10/2009, dos Projetos de

Lei nºs 2.261/2008, do Deputado Wander Borges, e 3.606/2009, do Deputado Luiz

Humberto Carneiro, e dos Requerimentos nºs 4.743/2009, do Deputado Ademir

Lucas, 4.754/2009, da Deputada Ana Maria Resende, 4.784 a 4.786/2009, do

Deputado Doutor Viana, 4.794, 4.795, 4.797, 4.799 e 4.802/2009, da Comissão de

Participação Popular, e 4.800 e 4.801/2009, da Comissão de Participação Popular,

com a Emenda nº 1, e aprovação, na 27ª Reunião Ordinária, em 28/10/2009, dos

Requerimentos nºs 4.803/2009, do Deputado Ademir Lucas, 4.823/2009, da

Deputada Ana Maria Resende, 4.835/2009, da Comissão de Participação Popular, e

4.862/2009, da Comissão de Segurança Pública; de Turismo - aprovação, na 21ª

Reunião Ordinária, em 22/10/2009, do Requerimento nº 4.783/2009, do Deputado

Doutor Viana; do Trabalho - aprovação, na 21ª Reunião Ordinária, em 21/10/2009,

dos Projetos de Lei nºs 2.736/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 3.342/2009, do

Deputado João Leite, 3.678/2009, do Deputado Doutor Rinaldo, 3.684/2009, do

Deputado Padre João, 3.686/2009, do Deputado Carlos Gomes, 3.690/2009, do

Deputado Alencar da Silveira Jr., 3.691/2009, do Deputado Mauri Torres, 3.704/2009,

do Deputado Wander Borges, 3.710/2009, do Deputado Ademir Lucas, 3.713/2009,

do Deputado Padre João, 3.716/2009, do Deputado Vanderlei Miranda, 3.719/2009,

do Deputado Alencar da Silveira Jr., 3.721/2009, do Deputado Célio Moreira,

3.723/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 3.726/2009, do Deputado Doutor

Rinaldo, 3.731/2009, do Deputado Ruy Muniz, 3.733/2009, do Deputado Zezé

Perrella, 3.737/2009, do Deputado Luiz Humberto Carneiro, 3.738 e 3.739/2009, da

Deputada Rosângela Reis, e 3.743/2009, do Deputado Luiz Humberto Carneiro, e dos

Requerimentos nºs 4.677/2009, da Comissão de Turismo, 4.750 e 4.751/2009, do

Deputado Wander Borges, e 4.798/2009, da Comissão de Participação Popular; e de

Fiscalização Financeira - aprovação, na 29ª Reunião Ordinária, em 28/10/2009, do

Requerimento nº 4.793/2009, do Deputado Carlin Moura (Ciente. Publique-se.); e
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pelo Deputado Carlos Pimenta, indicando o Deputado o Doutor Ronaldo para membro

efetivo da Comissão de Assuntos Municipais e para suplente da Comissão de Saúde,

na vaga do Deputado Sebastião Helvécio (Ciente. Designo. Às Comissões.).

Despacho de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento dos Deputados Ruy Muniz, Délio Malheiros e

Sávio Souza Cruz e outros solicitando a convocação de reunião especial para

comemorar o ano jubilar do Cardeal Emérito D. Serafim Fernandes de Araújo e para

homenager a Congregação dos Padre Sacramentinos de Nossa Senhora pelos 80

anos de sua fundação. 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 2.556/2008, 2.962,

3.149, 3.300 e 3.515/2009 (À sanção.) e do Projeto de Resolução nº 3.841/2009 (À

promulgação.).

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Direitos Humanos solicitando seja

encaminhado à TV Leste, à TV Sistec e à TV dos Vales pedido de providências com

vistas ao envio à referida Comissão das imagens do julgamento ocorrido em

28/7/2009, no Fórum Desembargador Faria e Souza, em Caratinga, referente ao

crime de homicídio em que figura como vítima João Alves Calazans. Em votação, o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Padre João solicitando seja o Projeto de Lei nº

3.857/2009 distribuído à Comissão de Direitos Humanos. Em votação, o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos solicitando seja encaminhado ao

Presidente do Atlético pedido de providências para a fiscalização do consumo e da

venda de bebidas alcoólicas durante a realização dos jogos de futebol, especialmente

no estacionamento do Mineirão.
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Questão de Ordem

O Deputado João Leite - Na verdade, quem comanda os jogos não são os clubes,

mas a Federação Mineira de Futebol, que representa a Confederação Brasileira de

Futebol. Vai dessa maneira o requerimento, mas parece-me que o encaminhamento

não é o melhor. Sugiro sejam encaminhados os requerimentos ao Villa Nova e ao

América, uma vez que o Villa Nova é proprietário de um estádio, assim como o

América o é do Independência. A minha sugestão é que sejam encaminhados, para

que não haja perda de tempo, e uma vez também que há outros requerimentos no

mesmo sentido. Os clubes responderão.

O Sr. Presidente - A Presidência decide não submeter à votação os requerimentos

e informa ao Deputado que irá responder oportunamente a sua questão de ordem.

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* - Concedo um aparte, de pronto, com muito prazer,

ao Deputado João Leite.

O Deputado João Leite (em aparte) - Aguardava a oportunidade de falar, meu Líder

e da Maioria nesta Casa, Deputado Domingos Sávio.

Ouvimos aqui, nesta tarde, algumas manifestações que nem conseguimos analisar.

Algumas até meio nervosas, citando o Governador Aécio Neves e o Vice-Governador

Anastasia.

O meu sentimento era de que estava havendo a antecipação de um certo

nervosismo com a proximidade do ano que vem, um ano eleitoral. Além disso há a

preocupação e a tentativa de tentarem derrubar, de uma certa forma, a imagem de

um governo que tem aprovação de mais de 90% da população de Minas Gerais. Essa

não é uma aprovação gratuita, mas, sim, devida à sua competência e trabalho.

Deputado Domingos Sávio, meu Líder, aqui foi dito que o Estado de Minas Gerais

tem perdas, mas registro que o nosso Estado, no governo Aécio Neves, no governo

Anastasia, teve um crescimento igual ao da China. Essa é a verdade. Por isso o Prof.

Anastasia recebe essa avaliação tão positiva. Parece que estamos em outro mundo,

quando alguns deste Plenário usam o microfone para tentar diminuir um governo que
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já foi avaliado, um governo que investiu tanto em setores importantes e que fez Minas

Gerais se desenvolver tanto. Não poderia me calar diante dessas coisas que ouvimos

aqui nesta tarde. Só posso dizer, procurando entender, que isso se deve ao

nervosismo frente à proximidade e aos números tão firmes que o nosso governo

apresenta. Muito obrigado. Sei que V. Exa. irá apresentar desta tribuna, sem dúvida,

algo importante para o Estado, como sempre, dado o seu brilho.

O Deputado Domingos Sávio* - Eu que agradeço, Deputado João Leite. Inicio

cumprimentando os servidores da fazenda pública que aqui se encontram,

manifestando o meu desejo e o meu compromisso permanente - que vocês já

conhecem - com a busca do entendimento e respeito a essa categoria. Em vários

momentos, já conseguimos avanços importantes. A forma ordeira e respeitosa com

que agem e - diria mais - até a apresentação de algumas propostas capazes de

contribuir com o avanço de toda a Minas Gerais são o caminho mais apropriado para

isso. Portanto minhas primeiras palavras são para cumprimentá-los e dizer que é

fundamental o entendimento de que é preciso construir mecanismos de valorização

dessa categoria, que é coluna e sustentação de todo o Estado Democrático de Direito

- essa é a base sobre a qual se organiza a capacidade de prestar serviço do Estado.

Logicamente isso se deve dar no campo do diálogo e do entendimento - da forma

como vejo proposto em alguns documentos a que já tive acesso -, apresentando-se

alternativas que assegurem, sem o aumento da carga tributária, estabelecer

perspectivas até do crescimento real da receita do Estado, obviamente trazendo

benefício não apenas para uma categoria, mas também para todos os mineiros.

Tenho me empenhado - e vocês são testemunhas - e continuarei me empenhando na

busca do diálogo. Ainda hoje, há poucos minutos, estive com o Vice-Governador

Anastasia, e falamos da importância de ampliar esse diálogo na busca do

entendimento. Esse é o espírito que me move. Tenho outros assuntos a tratar e

outras informações a dar ao povo mineiro, mas, tão logo termine o pronunciamento,

quero me reunir com vocês para dialogarmos. O Deputado tem três funções

fundamentais, constitucionais: a de legislar - óbvio -, pois somos legisladores; a de

fiscalizar - é claro -, pois todos nós, independentemente da posição partidária,

devemos fiscalizar; e a de representar, de fazer a interlocução. E não vejo como fazer
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essa interlocução agredindo qualquer das partes. Se me colocar como mediador e

agredir uma das partes, deixarei de sê-lo. E, como representante, sempre tenho feito

um esforço para construir a mediação, o diálogo, o que alcança as demais categorias.

Vivemos atualmente situações que precisam ser corrigidas. Tivemos um avanço

para todo o funcionalismo, um plano de carreira para todas as categorias, o que não

havia, na verdade. E, ao surgir, isso estabelece uma perspectiva de ganho em longo

prazo, mas percebemos algumas distorções: às vezes acontece a punição de alguns

que são velhos de casa, que já estão aposentados. Há a preocupação com a

isonomia. Temos de estar sempre atentos, pois ninguém pode trabalhar sem levar em

conta a expectativa da aposentadoria.

Então, essas coisas precisam ser amadurecidas, mas não podemos ignorar que

houve avanços na organização do Estado como um todo. E isso precisa ser como um

estímulo, para não se perder a confiança no diálogo.

Vejo que o Deputado Weliton Prado deseja fazer aparte. Concedo-lhe aparte,

Deputado, com prazer, lembrando-lhe que ainda tenho vários outros assuntos e

pedindo-lhe compreensão para ser breve.

O Deputado Weliton Prado (em aparte)* - Vou ser rápido, Deputado, vou direto ao

assunto. V. Exa. já tratou aqui da questão dos servidores da Fazenda, e a

intervenção de V. Exa. é muito importante. Gostaria de pedir a V. Exa. que realmente

olhasse com muito carinho, que intercedesse junto ao governo com relação à

situação dos Agentes Penitenciários. Realmente, é de cortar o coração, é de dar dó.

Estive com alguns Agentes, o pessoal estava chorando, estava desorientado. Há pais

de família com 13, 14, 16 anos de trabalho, que estão preparados, capacitados e

foram colocados na rua sem maiores justificativas, de maneira arbitrária, desumana,

desleal. Pedimos que o governo coloque a mão na consciência. Eles estavam

reivindicando o que lhes é de direito. Membros da Associação, que, pela Constituição,

não poderiam ser afastados, foram afastados sumariamente. Ninguém dá explicação,

não há como voltar. Não há os nomes na lista; eles querem voltar, e falam que não

podem. No caso dos membros da Associação, por exemplo, não há nada por escrito.

A questão é muito séria. Assim, até para não criar tensão maior no Plenário, vamo-

nos ater a isso. Sabemos que há muitos projetos de interesse do governo para serem
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aprovados. O Bloco PT-PMDB-PCdoB tomou posição. Se não se revir a questão dos

Agentes, não vamos mais votar: será obstrução total na Casa. Não agiremos com

chantagem, com pressão, mas com o instrumento legítimo e democrático que temos

para reivindicar os direitos de uma categoria que realmente está muito sofrida, está

sendo muito perseguida, como na questão do assédio moral. Eles estavam apenas

reivindicando seus direitos, o direito de fazer um curso de tiro, o direito de ter o

tíquete-alimentação, que foi cortado.

Portanto, quero pedir a V. Exa. que, como Líder da Maioria nesta Casa, ajude,

interceda junto ao governo para que este revogue todas as medidas, para selarmos

um acordo e os trabalhos continuarem normalmente na Casa. Se isso não acontecer,

a nossa posição será realmente a de endurecimento, de obstrução total até a votação

do Orçamento.

Quero agradecer, parabenizar V. Exa. por seu pronunciamento e fazer um apelo

pelos servidores da Fazenda, do Sindifisco.

O Deputado Domingos Sávio* - Esteja certo, Deputado Weliton Prado, que essa

sempre foi a minha postura, de buscar soluções através do entendimento. Ontem V.

Exa. testemunhou, assim como outros colegas, que eu, até num ambiente hostil -

digo hostil porque já havia uma nítida disposição insuflada, de forma muito clara, de

colocar as partes numa posição de confronto absoluto, e aí me refiro aos Agentes

Penitenciários que aqui estavam e às colocações feitas tachando o governo de

irresponsável, etc. -, fui obrigado, apesar de ser até certa tradição desta Casa,

quando se está à véspera da votação, não confrontar, não debater. Mas jamais me

omiti. Nunca me assustei com a vaia nem me deixei envaidecer em excesso com o

aplauso, porque do contrário você perde a noção do que é justo, do que é

verdadeiramente certo na ação.

Não tenho dúvida de que temos de agir sempre procurando dar atenção, apoio - eu

diria proteção, mesmo - ao trabalhador de modo geral. Mas isso não significa que

haja momentos em que ignoremos os excessos e, muito menos, em que sejamos

coniventes com alguma atitude que tenha colocado em risco vidas humanas. Ainda

assim, quando fui comunicado pelo governo, na condição de Líder da Maioria, de que

o movimento alcançava níveis que colocavam em risco vidas humanas ... aliás,
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mostraram-me filmes e fotos que de fato demonstram - e posso mostrá-los a V. Exa.

e a quem queira ver - o risco iminente a que se chegou: poderíamos ter em Minas

algo pior do que aquela história terrível do Carandiru. Houve situação, em presídio

com mais de mil presos, em que um pequeno número de Agentes estava disposto a

trabalhar e estava fazendo a guarda, na expectativa de que outros entrassem para

complementar o trabalho. Um grupo de pessoas impediu que outros entrassem.

Impediu que a polícia entrasse para garantir a segurança lá dentro, para evitar que os

presos destruíssem as grades e fizessem motim. O grande problema, além do risco

de fuga em massa, é claro, era o risco de, ao destruir as grades, um número grande

de presos confrontar-se com um número pequeno de Agentes que ali ainda estavam,

entendendo que deveriam continuar cumprindo seu dever, e termos uma carnificina.

A situação caminhava para risco de descontrole absoluto, com vidas humanas

expostas e com decisão do Tribunal de Justiça dizendo que aquela greve, pelos

riscos em que colocava a segurança e a vida humana, era ilegal. O governo tomaria

aquela decisão, mas, desde o primeiro momento, defendemos, e continuo

defendendo, que cada servidor que tenha seu contrato suspenso, em razão das

atitudes que tomou, tenha direito de defesa; não apenas os concursados, o que está

previsto no próprio estatuto, mas também os contratados. Defenderei isso de forma

veemente, porque o direito ao trabalho e à manifestação é sagrado. No entanto, é

claro que não devem extrapolar os limites do respeito à vida humana e à segurança,

porque, caso contrário, instalaríamos a baderna absoluta, que não é o desejo dos

trabalhadores nem dos Agentes Penitenciários; com certeza, não é. Mas alguns

insuflaram o movimento, estimularam-no para que se fizesse dessa forma, e o

movimento acabou saindo do controle, do bom senso, do equilíbrio. Acredito que

devemos retomar o bom senso. Nesse nível, sempre me coloco à disposição para o

diálogo, sendo que fui e continuo sendo defensor ferrenho da categoria dos Agentes

Penitenciários, haja vista que o projeto que tratou de regulamentar sua carreira teve,

da nossa parte, inúmeras emendas para melhorar sua condição. Depois, quando

tratamos aqui de projeto para regulamentar o contrato de trabalho, também tivemos a

preocupação de assegurar inúmeras emendas que dessem tratamento digno mesmo

àquele que ainda não é concursado, que ainda não tem estabilidade garantida. Então
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se deve manter esse nível de respeito, de entendimento. A Casa toda,

indiferentemente de se tratar da Situação ou da Oposição, deve unir-se para levar

palavra de entendimento, de moderação, para que tenhamos respeito aos

trabalhadores da segurança pública.

Aí temos outro problema. Hoje se falou aqui sobre os Delegados, que muito me

preocupam. É uma carreira que precisa ser melhorada, assim como a dos Agentes de

Polícia e a dos servidores administrativos da polícia, que vivem grande apreensão.

Temos, sim, de continuar debatendo permanentemente, avançando na valorização

dos servidores públicos, das áreas da educação e da saúde, pois todos merecem

nossa atenção. Isso deve ser discutido com bom senso e respeito.

Vejo que o tempo está se esgotando, mas teria ainda vários assuntos de que tratar,

Deputada Maria Tereza Lara. Apenas para não faltar com minha responsabilidade,

gostaria de dizer que hoje fui convidado para estar em São João del-Rei, para o

lançamento do programa Luz para Todos e do Luz do Bem, que lutamos tanto para

que se ampliassem. Graças a Deus, a Cemig está dando sequência à sua ampliação;

fará a licitação relativa à terceira etapa, que, aliás, já estava programada. Foi dito aqui

que foi fruto de acordo, mas sejamos realistas: a Cemig lançou a segunda etapa, que

vinha lutando para colocar no mercado desde o início do ano, e demorou em razão da

parte que vem do Ministério das Minas e Energia, que é a menor parte, pois o

governo de Minas banca quase 70% do custo do programa. Agora, desde agosto, a

Cemig vinha planejando a terceira etapa, que deverá ser objeto de licitação ainda

neste ano, para levarmos energia elétrica para todos. Não podia deixar de falar não

apenas do lançamento do Luz para Todos, mas também do Luz do Bem, em São

João del-Rei, porque recebi “e-mail” de cidadão do Jequitinhonha que, com

linguagem muito simples, me dizia que fazia uso de espaço público para me enviar

esse “e-mail” e que teria ficado indignado com alguns pronunciamentos aqui que

agrediam o governo do Estado, dizendo que o Luz para Todos era programa só para

meia dúzia de ricos. Ele dizia que é testemunha de que nunca viu, na história da

região do Vale do Jequitinhonha, tantos investimentos, não apenas no Luz para

Todos, mas em projetos de pavimentação, ligando todas as cidades. Isso mostra que

a população mais simples, mais distante está atenta a tudo o que é dito aqui e não
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aceita mais esta história de se querer inverter as coisas.

Peço 1 minuto de paciência, Sr. Presidente, pois já estou concluindo minha fala.

O governo de Minas tem feito, de fato, um grande trabalho. A prova disso são os

grandes esforços na área de saúde. Estive em Passos, quando levei recursos para o

Hospital do Câncer. Fiquei encantado com a obra realizada naquele local. Além disso,

reunimo-nos com o Secretário de Saúde, procurando assegurar recursos para a

Unidade de Pronto Atendimento dessa cidade e para as unidades de São João del-

Rei e de Fabriciano. Lutamos pela implantação da hemodiálise na cidade de Oliveira.

Tive a alegria de ver atendido pedido veemente que fizemos ao Vice-Governador e

à Renata Vilhena, para que suplementassem o recurso do Prouemg, que nasceu de

uma luta nossa na Assembleia, como Presidente da Frente Parlamentar em Defesa

da Uemg, e que leva dinheiro para seis unidades do interior, a fim de financiar os

estudos do aluno carente. Esse recurso chega a Divinópolis, na Funed, a Passos, a

Diamantina, a Congonhas, a Carangola e a Ituiutaba.

O recurso era insuficiente para este ano. Todavia, neste fim de semana, foi

publicada sua suplementação. Trata-se de um volume expressivo de milhares de

bolsas concedidas a alunos carentes do interior, que fazem curso superior nessas

universidades e que recebem a bolsa do governo do Estado, chamada ProUemg, um

programa da Universidade do Estado de Minas Gerais em convênio com essas

unidades associadas do interior de Minas, como as dos Municípios de Divinópolis e

Passos, que manterão o programa graças a essa luta. No Orçamento do próximo

ano, o dinheiro já está garantido para a continuidade do apoio ao ensino superior, tão

necessário. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem

O Deputado Wander Borges - Sr. Presidente, não havendo quórum para a

continuação dos trabalhos, peço o encerramento 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 a extraordinária de logo mais, às 20 horas, e para a especial de
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amanhã, dia 29, às 9 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a

ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-

se a reunião.

ATA DA SOLENIDADE REALIZADA NA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 27/10/2009

Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Destinação da interrupção dos trabalhos ordinários - Composição da

Mesa - Execução do Hino Nacional - Palavras do Deputado Doutor Viana - Entrega

de placa - Palavras do Sr. Luciano Guimarães Pereira - Palavras do Sr. Presidente.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O locutor - Destina-se esta parte da reunião a homenagear o Lions Clube - Distrito

LC-4.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Luciano

Guimarães Pereira, Governador do Lions Clube - Distrito LC-4; Sebastião Braga,

Presidente da Academia Mineira de Leonismo e ex-Diretor do Lions Clube

Internacional; e Deputado Doutor Viana, autor do requerimento que deu origem a esta

homenagem.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Neste momento, convidamos os presentes a cantar o Hino Nacional,

acompanhando gravação produzida pelo Lions Clube.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Doutor Viana

Meu prezado amigo e Exmo. Sr. 2º-Vice-Presidente desta Casa, Deputado José

Henrique, neste ato representando nosso Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho,

nossos agradecimentos. É uma honra tê-lo presidindo nossa reunião de homenagem

ao Lions. Meu querido Governador e Governador do Lions Clube Distrito LC-4,

Luciano Guimarães Pereira, na sua pessoa também quero cumprimentar todos os

companheiros - além da pessoa do nosso Governador e também do Presidente da

nossa Academia Mineira de Leonismo e ex-Diretor do Lions Clube Internacional,
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querido Sebastião Braga, companheiro e amigo.

Quero cumprimentar ainda, na pessoa de Ana Lúcia Café, coordenadora das

atividades femininas, as domadoras, as companheiras e a mulher mineira aqui

presente, assim como todas vocês que trabalham nessa atividade extraordinária de

prestar serviço à comunidade mais carente. Saúdo todos das galerias, os funcionários

da Casa, os colegas Deputados e os telespectadores da nossa TV Assembleia.

Companheiros, saudações leonísticas. É com grande honra que, mais uma vez, o

Plenário desta Casa Legislativa abre seu espaço para homenagear o Lions Clube

Distrito LC-4, agora como parte das comemorações da Semana Mundial do Serviço

Leonístico. Vocês não podem imaginar a enorme satisfação que senti pela

oportunidade que tive de contribuir para a realização desta solenidade, apresentando

o requerimento que deu origem a esta reunião. Sou leão há quase 25 anos, o que

muito dignifica minha vida, juntamente com minha esposa e domadora. Pertencemos

ao Distrito LC-4, pelo meu querido Lions Clube de Curvelo, assim como, além do

nosso Presidente, alguns companheiros aqui presentes, o que muito nos orgulha,

mostrando a fraternidade e o sentimento de família que existe em nosso clube.

Orgulho-me de fazer parte da família leonística, cujo ideal é cooperar voluntariamente

para o despertar dos valores éticos e morais dos seres humanos e vivenciar em

plenitude os sentimentos de solidariedade, fraternidade e a certeza de que somos

todos irmãos.

Os objetivos do Lions fortificam a continuidade dos ideais de seu fundador, Melvin

Jones, em 1917: prestar serviços à população em geral, de forma desprendida e

principalmente em benefício dos mais necessitados. "Ser leão ou domadora é ser

solidário, fraterno, dedicado”. Lions, nunca é pouco nem muito repetir, é liberdade,

igualdade, ordem, nacionalismo e serviço. É também reafirmar diariamente o ideal do

nosso “slogan” neste ano: “Entusiasme-se e faça”. Não basta só se preocupar, é

preciso se ocupar. Milhões de leões e domadoras do nosso Lions Clube, presentes

em centenas de países, arregaçam as mangas e doam seu tempo e seu trabalho

beneficiando as comunidades onde atuam, seja por meio de horas de trabalho

voluntário, seja arrecadando recursos para melhor servir, seja promovendo eventos

ou contribuindo para a abertura de creches, seja desenvolvendo cursos
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profissionalizantes em diversas áreas, entre outras, atividades sempre com ações

inovadoras que orientam o projeto social e humanitário do Lions Clube Internacional e

também do nosso conceituado Leo Clube, na ala jovem.

É importante ainda parabenizar o Lions, especialmente o Distrito LC-4, pelo

excelente trabalho que vem realizando em benefício de pessoas diabéticas por meio

da campanha de combate à retinopatia diabética. Agora temos esta mensagem

passada por ocasião do “Planeta Terra, nossa morada”, nesta semana em que o

Lions está promovendo atos culturais, cívicos, artísticos e educacionais sob a égide

da preservação ambiental, além de seminários, palestras, campanhas de plantio de

árvores e sessão festiva para homenagear lideranças ambientalistas mineiras, entre

tantos outros.

Nós, leões, reconhecemos e aplaudimos o nosso Lions por tão magnífica iniciativa

sob a governadoria do nosso querido companheiro leão Luciano Guimarães; felicito

ainda o nosso companheiro leão, o Presidente da Academia Mineira de Leonismo,

Sebastião Braga; o assessor da Semana Mundial do Serviço Leonístico, do Lions

Clube Inconfidência, César Vanucci; o Carlos Henrique, companheiro; e todos

aqueles que contribuíram e contribuem para tão nobre trabalho.

O que nos orgulha no Lions é essa capacidade de diversificar e de trabalhar. A

Assembleia de Minas, que representa o povo deste Estado, sente-se honrada com a

presença de todos vocês aqui hoje. Minas Gerais está feliz, e o nosso país orgulhoso

por abrigar tantos e inúmeros clubes no nosso querido Lions. Obrigado,

companheiros leões e domadoras e leos por dignificarem esta Casa Legislativa com

sua honrosa presença. Estaremos sempre de braços e corações abertos para recebê-

los e sermos parceiros de tão relevantes e grandiosos serviços e trabalhos solidários.

Quando tomamos atitudes concretas, elas falam por si sós. Obrigado por vocês

fazerem parte da minha e da nossa querida e dignificante família leonística.

Por fim, agradeço muito ao Deputado Presidente desta Casa, Alberto Pinto Coelho,

ao Deputado José Henrique, que preside esta reunião, e aos demais colegas

Deputados por acatarem esta minha solicitação de homenagem e pela oportunidade

de prestar esta honraria a pessoas tão valorosas - meu requerimento foi apoiado por

unanimidade - e a essas pessoas que são leões, domadoras e leos do Lions Clube
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Internacional, aqui representados pelo Distrito LC-4. Fica, pois, registrado este

momento vivido agora nos anais de nossa querida Assembleia Legislativa. Obrigado

a todos. Estou feliz por tudo isto e orgulhoso, e muito, por ser leão. Saudações

leonísticas. Muito obrigado.

Entrega de Placa

O locutor - Neste momento, o Deputado José Henrique, representando o Presidente

da Assembleia Legislativa, Deputado Alberto Pinto Coelho, fará a entrega ao Sr.

Luciano Guimarães Pereira, Governador do Lions Clube - Distrito LC-4, de placa

alusiva a esta homenagem. A placa a ser entregue traz os seguintes dizeres: “O êxito

da associação de Lions Clubes mostrou-se desde sua fundação. Hoje, norteados pelo

ideal de melhoria do mundo por meio do exercício de valores como a compreensão e

a cooperação, centenas de milhares de associados, reunidos em mais de 45 mil

clubes locais, empenham-se no auxílio aos desfavorecidos. A Assembleia Legislativa

do Estado de Minas Gerais presta homenagem a este grande divulgador da força

realizadora do entusiasmo, que congrega dezenas de clubes no Estado e cumpre

brilhantemente seu papel de oferecer suporte às células que tornam reais os

propósitos do Lions: o Distrito LC-4”.

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Convido o Deputado Doutor Viana,

autor do requerimento, para fazermos a entrega.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. Luciano Guimarães Pereira

Exmos. Srs. Deputado José Henrique, Presidente desta reunião, representando o

Presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Deputado Alberto Pinto

Coelho; Deputado Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente da Assembleia Legislativa de

Minas Gerais, nosso estimado e valoroso companheiro leão; meu querido amigo, ex-

Diretor Internacional e Presidente da Academia Mineira de Leonismo, companheiro

Sebastião Braga. Quero saudar a todos os presentes na pessoa do Vice-Governador

do Distrito LC-4, companheiro Maurílio, na pessoa da 2ª-Vice-Governadora,

companheira Vilma Raid, e na pessoa do companheiro Leão César Vanucci,

coordenador da Semana Mundial do Leonismo. Meus prezados companheiros e

companheiras, leões e domadoras, companheiros, Leo, amigos do Lions. Queremos
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também cumprimentar os funcionários desta Casa Legislativa: os funcionários da TV

Assembleia e todos os que contribuíram para a realização desta reunião. Boa-tarde a

todos.

Em 1917, Melvin Jones, um corretor de seguros pertencente ao Business Circle of

Chicago, engendrou a fantástica ideia de reunir em uma única frente diversas

entidades de serviço voluntário existentes nos Estados Unidos da América. O

brilhantismo da ideia reside na constatação de que, unidos e coordenados, podemos

alcançar aquilo com que, individualmente, nem sequer sonhamos.

Atingida a unidade através da primeira convenção, ocorrida em Dallas, Texas, o

leonismo rapidamente se expandiu, tornando-se internacional em três anos, ao

chegar ao Canadá.

No Brasil, por intermédio do companheiro leão Armando Fajardo, o Leão nº 1, foi

fundado o primeiro Lions Clube no Brasil, em 1952. Hoje, estamos divididos em mais

de 30 distritos no nosso país. Somos mais de 35 mil associados.

Ao longo de sua existência, o Distrito LC-4 do Lions Internacional reuniu pessoas de

bem, respeitadas em suas comunidades, exemplos das mais caras virtudes,

dispostas todas ao bem-servir, sem nada alcançar além da emoção do bem exercido

como imperativo do espírito.

Atualmente, desenvolvemos com a Secretaria de Saúde de Minas Gerais parceria

facilitada pela intervenção determinante e conclusiva do ilustre Vice-Presidente desta

Casa, nosso companheiro leão Deputado Doutor Viana, para o tratamento da

retinopatia diabética, perigosa doença que acomete os diabéticos, levando-os à triste

escuridão ocasionada pela cegueira.

Em passado recente, desenvolvemos mais de 2 mil cirurgias de catarata, com

especial atenção ao Norte de Minas Gerais, salvando da cegueira pessoas que, de

outra forma, não seriam atendidas.

Essa nossa especial vocação nos foi inflamada por meio do discurso de Hellen

Keller, que, em 1925, na Convenção Internacional de Cedar Point, Ohio, conclamou

os leões de todo o mundo a se tornarem os paladinos contra a escuridão.

Projetos de tal magnitude são proporcionados em todo o mundo por meio da LCIF,

a nossa fundação, cujo prestígio e eficácia a consagraram, em 2007, como a melhor
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ONG do mundo, conforme “ranking” publicado no conceituado “Financial Times”. Em

2008, a mesma LCIF foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz, consagrando seu “status”

de entidade internacional séria, responsável e capaz. Somos cerca de um milhão e

meio de associados em mais de 45 mil clubes, em mais de 200 países. Nosso lema é:

“Nós servimos”.

Agradecemos à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Casa do povo mineiro, a

ilustre acolhida a nós, leões. O reconhecimento dos Deputados de Minas Gerais nos

enche de orgulho e serve de inspiração para que continuemos com ânimo redobrado

nosso cotidiano de serviço voluntário. Tenham em nós, nobres Deputados de Minas

Gerais, os parceiros de primeira hora para todas as discussões e atitudes em que a

presença do serviço voluntário se puder fazer sentir. Estaremos dispostos a contribuir

onde pudermos com a missão desta insigne Casa, insuflados pelo entusiasmo que

nos caracteriza, para adicionar nossos esforços em direção ao bem comum, ao

desenvolvimento responsável, aos princípios de liberdade, igualdade, ordem e

nacionalismo e, sobretudo, ao serviço. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Presidente

Srs. Luciano Guimarães Pereira, Governador do Lions Clube - Distrito LC-4;

Sebastião Braga, Presidente da Academia Mineira de Leonismo e ex-Diretor do Lions

Clube Internacional; Exmo. Sr. Deputado Doutor Viana, autor do requerimento que

deu origem a esta homenagem; senhoras e senhores, leões e domadoras, amigos do

Lions. Esta Assembleia Legislativa recebe, com grande alegria, os leões e as

domadoras do Distrito LC-4 do Lions Clube e especialmente o Governador Luciano

Guimarães Pereira e a domadora Sarah Rodrigues de Paula.

Com toda certeza, é um momento especial para nossa Casa homenagear os

representantes de uma organização mundial que se pauta pelo objetivo maior de

servir à comunidade, num digno exemplo de voluntariado praticado com muita

eficiência e entusiasmo. Em todo o mundo, os Lions Clubes funcionam como

associações democráticas, evitando o partidarismo político e o sectarismo religioso.

Daí o clima de compreensão internacional que construíram, alicerçado numa

aprimorada e necessária postura ética. Sem receber nenhum benefício financeiro,

seus membros dão ao mundo um notável exemplo de altruísmo, à base da amizade e



____________________________________________________________________________
1564

da compreensão mútua. Assim, o Estado tem obtido no Lions Clube um parceiro

importante para a formação de cidadãos autênticos. Reconhecemos, sobretudo, sua

importante cruzada pela prevenção da cegueira, bandeira fundamental para qualquer

política de saúde pública. Muitos indivíduos carentes em Minas Gerais foram salvos

da cegueira em virtude das cirurgias de catarata promovidas pelo Lions. Também as

vítimas de diabetes vêm tendo uma qualidade de vida melhor, graças ao tratamento

oferecido para combater a retinopatia.

Portanto, cabe a nós, representantes do povo mineiro, reconhecer a grande

dedicação à causa pública desses líderes democráticos reunidos no Lions Clube.

A todos, seus dirigentes e seus associados, incluindo seus companheiros e

companheiras, o nosso agradecimento mais profundo. Muito obrigado.

ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 21/10/2009

Às 9h12min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

os Deputados Durval Ângelo, Fahim Sawan, Antônio Genaro e Vanderlei Miranda,

membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Célio

Moreira e Sargento Rodrigues. 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 obter, em audiência pública,

esclarecimentos sobre abuso de autoridade que teria sido praticado pelo Ten. PM

Valter dos Santos contra o Sd. PM Ailson Ferraz de Brito Júnior, do 26º Batalhão de

Polícia Militar, e comunica o recebimento de ofícios dos Srs. Antônio Torres Gunda,

Vereador à Câmara Municipal de Belo Horizonte, agradecendo o envio das notas

taquigráficas da 19ª Reunião Ordinária da Comissão; Pio Dias Neto, detento do

Presídio de São Joaquim de Bicas, solicitando ajuda da Comissão com relação a seu

processo criminal; e Paulo Emílio Gonçalves, Gerente Regional de Assistência Social

Centro-Sul, convidando para a Plenária Ampliada das Comissões Locais de

Assistência Social Centro-Sul, a realizar-se em 26/10/2009; do Cel. PM Cezar
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Romero Machado Santos, solicitando que a audiência pública agendada para o dia

22/10/2009, para a qual foi convocado, seja remarcada para o dia 29/10/2009; do Sr.

Igor Augusto de Medeiros Provinciali, Promotor de Justiça da Comarca de Peçanha,

encaminhando denúncia formulada pelo Sr. Ademilson Calisto de Moura, Presidente

do Conselho Tutelar de Cantagalo, relativa a desmandos que teriam sido praticados

pelo Prefeito desse Município e sua equipe de governo; e da Sra. Maize Cristine

Gouvea de Andrade, Presidente do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente de

São Joaquim de Bicas, encaminhando cópia de documentos relativos à menor Ynara

Fernanda Gonçalves, vítima de agressão física supostamente praticada pela Sra.

Joana Batista Gonçalves, sua mãe; e da seguinte correspondência, publicada no

“Diário do Legislativo” nas datas mencionadas entre parênteses: ofícios dos Srs.

Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil, e Michel Temer, Presidente

da Câmara dos Deputados; e das Sras. Lívia Lúcia Oliveira Borba e Mônica R. C.

Rolla Toledo, Promotora de Justiça da Comarca de Brumadinho (15/10/2009); e da

Sra. Maria Teresa Saenz Surita Jucá, Secretária Nacional de Programas Urbanos

(16/10/2009). A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir o Subten. PM

Luiz Gonzaga Ribeiro, Presidente da Associação dos Praças Policiais e Bombeiros

Militares de Minas Gerais - Aspra -, e o Cel. PM Geraldo Henrique Guimarães da

Silva, Comandante da 12ª Região da Polícia Militar, que são convidados a tomar

assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Sargento Rodrigues,

autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais.

Logo após, passa a palavra aos convidados para que façam suas exposições.

Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas

taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 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 3.321/2009 no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a

Emenda nº 1 (relator: Deputado Durval Ângelo). 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
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requerimentos dos Deputados Durval Ângelo (8), em que solicita sejam realizadas

visitas ao MG Transplantes e ao Hospital das Clínicas para conhecer sua estrutura e

funcionamento; seja solicitado ao Subsecretário de Administração Prisional que envie

o cronograma da transferência da custódia dos presos da cadeia pública de Janaúba;

seja encaminhado ao Defensor Público-Geral pedido de informações sobre o

resultado dos trabalhos de verificação da situação processual dos detentos,

realizados por um grupo de Defensores Públicos que atuam na cadeia pública de

Janaúba, e seja encaminhado à mesma autoridade pedido de providências com

vistas à apuração das reclamações apresentadas por detentos em relação ao

atendimento prestado pelo Defensor Público João Elton Barbosa; seja encaminhada

ao Cel. PM Geraldo Henrique Guimarães da Silva e ao Corregedor-Geral da Polícia

Militar cópia das notas taquigráficas das reuniões da Comissão em 3/9/2009 e

21/10/2009, para apuração de denúncias contra o 1º-Ten. PM Valter dos Santos,

Comandante do 5º Pelotão da 83ª Companhia, do 26º Batalhão de Polícia Militar; seja

encaminhada ao Subten. PM Luiz Gonzaga Ribeiro manifestação de aplauso por sua

eleição ao Conselho Nacional de Segurança Pública; seja realizada reunião de

audiência pública, com a participação de representantes do Conselho Estadual de

Direitos Humanos, do Sindicato dos Médicos, do Conselho Regional de Medicina e do

Comando-Geral da Polícia Militar, para discutir denúncia de irregularidades na escala

de serviço dos policiais militares lotados no Batalhão de Polícia Militar de Betim e no

Hospital da Polícia Militar; e seja encaminhada ao Comandante-Geral da Polícia

Militar e ao Subten. PM Luiz Gonzaga Ribeiro manifestação de aplauso pela efetiva

participação de policiais militares na I Conferência Nacional de Segurança Pública;

Sargento Rodrigues, em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para

obter esclarecimentos de policiais militares sobre denúncias de coação e perseguição

que teriam ocorrido em 17/10/2009, em Patrocínio; e Fahim Sawan (3), em que

solicita seja encaminhado ao Secretário de Saúde pedido de providências com vistas

à ampliação e agilização dos serviços relativos a transplantes, especialmente os de

medula óssea, em Uberaba; sejam realizadas visitas ao Hospital da Faculdade de

Medicina do Triângulo Mineiro e à entidade Oasis, para conhecer seus serviços e sua

estrutura, e seja realizada reunião de audiência pública em Uberaba para discutir a
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questão dos transplantes de medula óssea; seja suspensa a convocação do 1º-Ten.

PM Valter dos Santos e do Ten. Cel. PM Evandro Jaques de Mendonça, Comandante

do 26º Batalhão de Polícia Militar, para esta reunião e seja fixado prazo até

30/11/2009 para que o Cel. PM Geraldo Henrique Guimarães da Silva encaminhe as

providências relativas ao Sd. PM Ailson Ferraz de Brito Júnior. 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 outubro de 2009.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 21/10/2009

Às 9h38min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Carlos Pimenta, Doutor Rinaldo, Fahim Sawan e Ruy Muniz, membros da supracitada

Comissão. Estão presentes, também, a Deputada Maria Tereza Lara e os Deputados

Adelmo Carneiro Leão, Antônio Carlos Arantes e Weliton Prado. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ruy Muniz, dispensa a leitura da

ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica

o recebimento de ofício do Sr. Dilzon Melo, Secretário de Desenvolvimento Regional,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 4.470/2009. Passa-se à 2ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições

que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, em

turno único, o Projeto de Lei nº 3.530/2009 (relator: Deputado Carlos Pimenta), que

recebeu parecer por sua aprovação. Registra-se, nesse momento, a presença do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva (substituindo o Deputado Fahim Sawan por indicação

da Liderança do BSD). 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
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Mosconi em que solicita sejam ouvidos na reunião os seguintes representantes do

Colegiado dos Secretários Municipais de Saúde - Cosems: Mauro Guimarães

Junqueira, Presidente do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde; José

Salvador de Melo, representante do Cosecs-MG - Divinópolis; Conceição Rezende,

Secretária Municipal de Saúde de Betim; José Plínio dos Reis, Secretário Municipal

de Saúde de Frutal; José Orleans da Costa, Presidente do Cosems Regional de Sete

Lagoas e Secretário Municipal de Saúde de Sete Lagoas; Valdemar Hial, Secretário

Municipal de Saúde de Uberaba; e Gilson Urbano, Vice-Presidente do Cosems e

Secretário Municipal de Saúde de Salinas; Arlen Santiago em que solicita seja

realizada audiência pública para debater a situação dos servidores da saúde de

Minas Gerais que estão a disposição de Municípios; Carlos Pimenta (2) em que

solicita seja realizada audiência pública para discutir as Portarias nºs 2.226, de

18/9/2009, e 2.198, de 17/9/2009, do Ministério da Saúde; e solicitando seja realizada

audiência pública para debater a situação dos médicos e dos funcionários da

Secretaria de Estado de Saúde remanescentes da Fundação Ezequiel Dias, hoje

municipalizados; Fahim Sawan, com Emenda nº 1, do Deputado Carlos Pimenta, em

que solicita seja realizada reunião para discutir a qualidade e a remuneração do

trabalho médico; Ruy Muniz (5) em que solicita sejam enviados votos de

congratulações a Pedro Ronaldo de Carvalho Filho, residente I da Fundação Hilton

Rocha, por ter obtido a 1ª colocação no Prêmio Jovem Talento do Hospital São

Geraldo da UFMG; a Juliane Mineiro de Souza, residente I da Fundação Hilton

Rocha, por ter obtido a 3ª colocação no Prêmio Jovem Talento do Hospital São

Geraldo da UFMG; ao Conselho Federal de Odontologia, na pessoa do Sr. Miguel

Álvaro Santiago Nobre, ao Conselho Regional de Odontologia, na pessoa de seu

Presidente, Sr. Arnaldo de Almeida Garrocho; e à Associação Brasileira de

Odontologia, na pessoa de seu Presidente, Sr. Carlos Augusto Jaime Machado, pelo

Dia do Dentista Brasileiro, comemorado em 25 de outubro do corrente ano; Carlos

Mosconi, Doutor Rinaldo, Adelmo Carneiro Leão e Dalmo Ribeiro Silva (4) em que

solicitam seja encaminhado ofício ao Presidente da República e ao Colégio de

Líderes de ambas as Casas Legislativas Federais para que intervenham junto ao

Congresso Nacional, com vistas a se agilizar a votação do Projeto de Lei Federal nº
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306/2008; seja solicitada à Frente Parlamentar de Saúde do Congresso Nacional

audiência dos membros da Comissão e de representantes do Cosems-MG com o

Ministro da Saúde, para se debaterem o financiamento da área da saúde e a Emenda

à Constituição nº 29; e seja marcada audiência dos membros da Comissão e dos

membros do Cosems-MG com o Governador do Estado e o Secretário de Estado de

Saúde, para se debaterem o financiamento da área da saúde e a Emenda à

Constituição nº 29 e para encaminhar a Carta do Cosems-MG. Cumprida a finalidade

da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos participantes

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, 28 de outubro de 2009.

Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta - Doutor Rinaldo - Fahim Sawan - Ruy

Muniz.

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 21/10/2009

Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sávio Souza

Cruz, Tiago Ulisses, Célio Moreira e Ronaldo Magalhães, membros da supracitada

Comissão. Está presente, também, o Deputado Zé Maia. 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

debater o panorama atual e as políticas para o desenvolvimento das cadeias

produtivas do etanol, do biodiesel e das florestas energéticas no Estado e comunica o

recebimento da seguinte correspondência: ofícios do Vereador Carlos Elísio de

Oliveira, Presidente da Comissão Temporária para Acompanhamento de Instalação

de Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCHs - no Município de Ferros, solicitando o

apoio da Comissão junto ao Governo para a implantação de legislação que garanta

uma arrecadação permanente aos Municípios, tipo “royalties”, como já existem em

médias e grandes hidrelétricas; e da empresa Krozai - Aprimoramento Profissional -,

convidando para o I Seminário Mineiro NR-13, sobre segurança na operação de
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caldeiras e vasos de pressão, a ser realizado em 29/10/2009, no auditório do Crea-

MG. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 3.353/2009, no 1º turno,

para o qual designou o Deputado Tiago Ulisses como relator. A Presidência

interrompe os trabalhos ordinários para ouvir os Srs. Maurício de Oliveira Cecílio,

Diretor do Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais - Indi -,

representando o Sr. Sérgio Barroso, Secretário de Estado de Desenvolvimento

Econômico; João Ricardo Albanez, Superintendente de Economia Agrícola,

representando o Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento,

Gilman Viana Rodrigues; Marcelo Franco, Coordenador do Programa de Energia,

representando o Sr. Alberto Duque Portugal, Secretário de Estado de Ciência,

Tecnologia e Ensino Superior; Vilson Luís da Silva, Presidente da Federação dos

Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais - Fetaemg -; e Luiz Custódio

Cotta Martins, Presidente do Sindicato das Indústrias de Açúcar e da Fabricação do

Álcool em Minas Gerais - Siamig-Sindaçúcar-MG -; que são convidados a tomar

assento à mesa. O Presidente, autor do requerimento que deu origem ao debate, tece

suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados, para que

façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme

consta nas notas taquigráficas. Os Deputados Sávio Souza Cruz, Ronaldo Magalhães

e Zé Maia se ausentam da reunião. O Presidente, Deputado Tiago Ulisses, retoma os

trabalhos ordinários da reunião e, verificando a inexistência de quórum para dar

prosseguimento aos trabalhos, 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, 28 de outubro de 2009.

Sávio Souza Cruz, Presidente - Ronaldo Magalhães - Wander Borges - Célio

Moreira.

ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 21/10/2009

Às 10h12min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Jayro

Lessa, Antônio Júlio, Inácio Franco, Juarez Távora e Lafayette de Andrada, membros
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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” em

15/10/2009: dos Srs. Gilmar Mendes, Presidente do Conselho Nacional de Justiça;

João Reis Santana Filho, Secretário Executivo do Ministério da Integração Nacional;

Fernando Brandão, Diretor Executivo do Fundo Nacional de Assistência Social; e

Marx Fernandes dos Santos, Gerente Regional da Caixa Econômica Federal. A

seguir, comunica que estão abertos os prazos para o recebimento de Emendas aos

Projetos de Lei nºs 3.808 e 3.809/2009, até o dia 3/11/2009, e 3.863/2009, até o dia

4/11/2009. O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as

quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 2.955/2008

(Deputado Juarez Távora); 2.960/2009 (Deputado Lafayette de Andrada); 2.997/2009

(Deputado Inácio Franco); 3.481/2009 (Deputado Zé Maia) e 3.586/2009 (Deputado

Adelmo Carneiro Leão), em 1º turno. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. O Deputado Jayro Lessa retira-se da reunião. O Projeto de

Lei nº 2.955/2008, em 1º turno, é convertido em diligência à Secretaria de Estado de

Planejamento e Gestão, atendendo-se a requerimento do relator, Deputado Juarez

Távora, aprovado pela Comissão. Após discussão e votação, são aprovados, cada

um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

2.997/2009 na forma do Substitutivo nº 2, da Comissão de Educação, Ciência,

Tecnologia e Informática, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de

Constituição e Justiça (relator: Deputado Inácio Franco); e pela aprovação dos

Projetos de Lei nºs 3.586/2009 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Saúde

(relator: Deputado Adelmo Carneiro Leão), e 3.826/2009 (relator: Deputado Lafayette

de Andrada). O Parecer sobre o Projeto de Lei nº 3.481/2009 (relator: Deputado Zé

Maia), no 1º turno, tem a discussão adiada atendendo-se a requerimento do

Deputado Lafayette de Andrada, aprovado pela Comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª
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Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que

dispensam a apreciação do Plenário. O Presidente designa o Deputado Lafayette de

Andrada relator do Requerimento nº 4.793/2009. 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 Braulio Braz,

em que solicita seja realizada reunião conjunta com a Comissão de Minas e Energia

para debater, em audiência pública, a tributação incidente na produção de água

mineral no Estado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de outubro de 2009.

Zé Maia, Presidente - Inácio Franco - Juarez Távora - Lafayette de Andrada.

ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 21/10/2009

Às 10h36min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

os Deputados Ruy Muniz, Deiró Marra, 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 da Sra. Maria Eloísa da Silva e de outras servidoras públicas

estaduais, referente a reivindicações funcionais. O Presidente acusa o recebimento

das seguintes proposições, das quais designou como relatores os Deputados citados

a seguir: Projetos de Lei nºs 3.582/2009 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 3.770/2009

(Deputado Ruy Muniz); 3.772/2009 (Deputado Carlin Moura); 3.766/2009 (Deputada

Gláucia Brandão), em turno único; e 3.662/2009 (Deputado Ruy Muniz), no 1º turno.

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
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votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs

2.261/2008 e 3.606/2009, que receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 4.743, 4.754,

4.784, 4.785, 4.786, 4.794, 4.795, 4.797, 4.799 e 4.802/2009; 4.800 e 4.801/2009

com as Emendas nº 1. 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 formulado voto de congratulações com o Sr. Luiz

Carlos Bergamin, Prefeito Municipal de Extrema, e com a Sra. Maria Aparecida

Cardoso, Secretária Municipal de Educação, pela implantação da maior escola rural

do Estado, instalada no Bairro da Roseira, e também pela qualidade do ensino

ministrado e dos equipamentos utilizados na referida escola; Ruy Muniz em que

solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater as dificuldades

enfrentadas pelas superintendências regionais de ensino, no que diz respeito ao

“déficit” de servidores, o que prejudica o trabalho de contagem de tempo para fins de

aposentadoria; Weliton Prado em que solicita seja realizada reunião de audiência

pública para conhecer o programa, em elaboração pelo governo federal, de aquisição

de uniformes escolares para alunos das redes públicas de ensino e para discutir

formas de participação do Estado e dos Municípios. Fica prejudicado requerimento do

Deputado Carlos Gomes em que solicita seja realizada reunião de audiência pública

para debater a atual situação da Uemg e as ações a serem implementadas para

potencializá-la como universidade modelo 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, 28 de outubro de 2009.

Ruy Muniz, Presidente - Célio Moreira - Gláucia Brandão.

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 21/10/2009

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana Maria

Resende e os Deputados Braulio Braz e Dimas Fabiano, membros da supracitada
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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 apreciar pareceres de redação final. O Presidente acusa o

recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados

a seguir: Projetos de Lei nºs 888, 1.309/2007, 3.213, 3.255, 3.359, 3.550, 3.566,

3.625, 3.631, 3.632 e 3.679/2009 (Deputada Ana Maria Resende); 3.633, 3.649,

3.650, 3.652, 3.655, 3.659, 3.671, 3.674, 3.675, 3.676 e 3.687/2009 (Deputado Dimas

Fabiano). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do

Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os

Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 1.309/2007, 3.255 e 3.679/2009

(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 888/2007, 3.213, 3.359,

3.550, 3.566, 3.625, 3.631, 3.632/2009 (relatora: Deputada Ana Maria Resende);

3.633, 3.649, 3.650, 3.652, 3.655, 3.659, 3.671, 3.674, 3.675, 3.676 e 3.687/2009

(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, 28 de outubro de 2009.

Ronaldo Magalhães, Presidente - Lafayette de Andrada - Ademir Lucas.

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 21/10/2009

Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

os Deputados Paulo Guedes e Vanderlei Jangrossi, membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Gláucia Brandão,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado

Vanderlei Jangrossi, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por



____________________________________________________________________________
1575

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a discutir o potencial sociocultural das ações de

formação em artes cênicas, em especial as que se utilizam das técnicas e do

imaginário circenses. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir as

Sras. Bete Arenque, Coordenadora de Dança e Circo do Programa Valores de Minas

e Gerente Executiva do Programa Plug Minas; e Samira Ávila, Coordenadora Teatro

e Circo do Programa Valores de Minas e Gerente Executiva do Programa Plug Minas,

que são convidadas a tomar assento à mesa. A Presidente, na condição de autora do

requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais; logo após,

passa a palavra às convidadas, 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, 28 de outubro de 2009.

Gláucia Brandão, Presidente - Juninho Araújo - Maria Tereza Lara.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 21/10/2009

Às 15h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Vanderlei

Jangrossi, Antônio Carlos Arantes e Domingos Sávio, membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Vanderlei Jangrossi,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado

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. Passa-se à

1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e

votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação na forma

de projeto de resolução, apresentado, das Mensagens nºs 272 e 295/2008 (relator:

Deputado Domingos Sávio, em virtude de redistribuição); e pela aprovação, no 1º
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turno, dos Projetos de Resolução nºs 2.597/2008 na forma do Substitutivo nº 1, que

apresenta, e 2.619/2008 (relator: Deputado Antônio Carlos Arantes); e 2.910/2008

(relator: Deputado Vanderlei Jangrossi). 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 outubro de 2009.

Vanderlei Jangrossi, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Chico Uejo - Carlos

Gomes - Domingos Sávio.

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 22/10/2009

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Wander Borges

e Carlos Gomes (substituindo a Deputada Cecília Ferramenta, por indicação da

Liderança do Bloco PMDB - PT - PCdoB), membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Wander Borges, declara aberta

a reunião e, nos termos regimentais, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a

qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A

Presidência informa que a reunião se destina a debater o Projeto de Lei nº

4.413/2008, de autoria do Poder Executivo Federal, que regulamenta o exercício da

arquitetura e do urbanismo, cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil -

CAU-BR - e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito

Federal e dá outras providências, e de discutir e votar proposições da Comissão. A

seguir, o Presidente comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios da

Sra. Lúcia Maria Modesto Pereira, Secretária Nacional de Renda de Cidadania, e dos

Srs. Ronaldo Coutinho Garcia, Secretário de Articulação Institucional e Parcerias do

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e Paulo Mendes Soares,

Prefeito Municipal de Ewbank da Câmara, publicados no “Diário do Legislativo” de

15/10/2009; e ofício da Câmara de Vereadores Voluntários de Caratinga - CVVC -,

em que agradece o convite para participar da visita realizada em 19/10/2009 ao

Promotor de Justiça da Comarca de Caratinga, Sr. Daniel Batista Mendes, e
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manifesta protesto contra o não acolhimento do pedido de audiência pública, nesse

Município, para debater a construção de aeroporto, pela Usiminas, e a posterior

instalação deste em Belo Oriente. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião

para ouvir a Sra. Maria Elisa Baptista, Diretora de Relações Institucionais do

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais - Crea-

MG, representando o Presidente, Sr. Gilson de Carvalho Queiroz Filho; os Srs.

Jeferson Roselo Mota Salazar, Presidente do Sindicato dos Arquitetos do Estado do

Rio de Janeiro - Sindarq-RJ -; Ângelo Marcos Vieira de Arruda, Presidente da

Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas - FNA -; Leandro Santos Sabbadini,

arquiteto urbanista Conselheiro do Crea-MG; a Sra. Roberta Vieira Gonçalves de

Souza, arquiteta e Conselheira do Crea-MG; e os Srs. Nilo Sérgio Gomes, Presidente

do Sindicato dos Engenheiros do Estado de Minas Gerais - Senge-MG -; e o arquiteto

Mário Jorge de Las Casas, que são convidados a tomar assento à mesa. A

Presidência concede a palavra ao Deputado Carlos Gomes, autor do requerimento

que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Registra-se, nesse

momento, a presença do Deputado Paulo Guedes. Logo após, o Presidente 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 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 Paulo Guedes (2) em que solicita sejam realizadas audiências públicas

com a finalidade de debater o Decreto nº 44.035, de 2005, que disciplina a

autorização para prestação de serviço fretado de transporte rodoviário intermunicipal

de pessoas; e de discutir as penalidades aplicadas pelos órgãos ambientais aos

pequenos produtores rurais do Norte do Estado; e Almir Paraca em que solicita seja

realizada audiência pública destinada a obter informações sobre as atuais condições

de funcionamento das unidades de atendimento da Fundação Educacional Caio

Martins - Fucam - após as intervenções executadas pela diretoria nomeada em

dezembro de 2008. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos parlamentares, dos convidados e dos demais participantes, convoca os
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membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de outubro de 2009.

Ademir Lucas, Presidente - Getúlio Neiva - Padre João - Wander Borges.

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 27/10/2009

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tenente Lúcio,

Antônio Carlos Arantes e Carlos Gomes, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Tenente Lúcio, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlos Gomes,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a debater, em audiência pública, o apoderamento e o tráfico de

mulheres e o turismo sexual no Estado e a discutir e votar proposições da Comissão.

O Presidente interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir as Sras. Luisa A. S.

Sherezada Vicioso Sánchez, Embaixadora encarregada da Seção de Assuntos da

Mulher, Criança, Juventude e Idosos da ONU-OEA; Miguelina Vecchio, Presidente

Nacional da Ação da Mulher Trabalhista do PDT-AMT- e Vice-Presidente da

Internacional Socialista de Mulheres para a América Latina Sul -ISM-; Sirley Soares

Soalheiro, Presidente da AMT do PDT-MG e representante da AMT na Conferência

Permanente de Partidos Políticos na América Latina e Caribe; e Adriana Ribeiro

Barbosa, Secretária Executiva para Assuntos da Mulher do PDT de Belo Horizonte e

Consultora Jurídica da AMT do PDT nacional, e que são convidadas a tomar assento

à mesa. Registra-se a presença do Deputado Doutor Ronaldo. Na qualidade de

coautor do requerimento que deu origem ao debate, o Presidente tece suas

considerações iniciais. Em seguida, passa a palavra ao Deputado Carlos Gomes,

também coautor do requerimento, para suas considerações. Logo após, passa a

palavra às convidadas, 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),
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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

Gomes em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para discutir a

importância da reativação dos trens turísticos e de passageiros entre os Municípios

de Belo Horizonte, Ibirité, Sarzedo, Mário Campos, Brumadinho, Moeda, Jeceaba,

Belo Vale, Congonhas e Conselheiro Lafaiete para o desenvolvimento da Região

Metropolitana de Belo Horizonte e da região de Paraopeba e a possibilidade de

ampliação das ações turísticas e culturais; e Tenente Lúcio, Carlos Gomes, Antônio

Carlos Arantes e Doutor Ronaldo em que solicitam sejam encaminhadas ao

Congresso Nacional sugestões para elaboração de projeto de lei que reprima o tráfico

de pessoas e o turismo sexual. 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 outubro de 2009.

Tenente Lúcio, Presidente - Fábio Avelar - Carlos Gomes.

ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/10/2009

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Fahim Sawan e Adalclever Lopes (substituindo o Deputado Vanderlei Miranda, por

indicação da Liderança do PMDB), membros da supracitada Comissão. Está

presente, também, o Deputado Rêmolo Aloise. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Durval Ângelo, 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 discutir e a

votar proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte

correspondência: ofícios dos Srs. Paulo Alkmin, Ouvidor de Polícia do Estado,

informando que a denúncia nº 22.117 foi remetida ao Chefe de Polícia para apurar os

fatos narrados e Rodrigo Rigamonte Fonseca, Juiz Federal Substituto da 12ª Vara-

SJMG, em exercício da titularidade, publicada no “Diário do Legislativo” em

22/10/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
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discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados requerimentos do Deputado Durval Ângelo (5), em que

solicita seja encaminhada ao Deputado Mário Heringer, coordenador da bancada

mineira no Congresso Nacional, para tomada de providências, cópia das notas

taquigráficas da reunião realizada em 27/10/2009; seja encaminhada, para

conhecimento, ao Ministério da Justiça, à Procuradoria da República no Estado, à

Defensoria Pública da União no Estado, à Superintendência Regional da Polícia

Federal, à Superintendência de Seguros Privados no Estado e à Associação de

Proteção Entre Amigos dos Transportadores de Cargas de Minas Gerais - Ascarg -

cópia das notas taquigráficas dessa reunião; seja encaminhado à Presidência da

República pedido de remessa oficial da documentação referente ao programa

Procaminhoneiro; seja encaminhada à Ascarg cópia em vídeo da reunião realizada

em 27/10/2009; seja realizada reunião de audiência pública, com convidados que

menciona, para averiguar denúncias de desrespeito a direitos de pessoas portadoras

de deficiência visual. 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 outubro de 2009.

Durval Ângelo, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.792/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em tela visa a

declarar de utilidade pública a Associação dos Catadores Itajubenses de Materiais

Recicláveis – Acimar –, com sede no Município de Itajubá.

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 3.792/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Catadores Itajubenses de Materiais Recicláveis - Acimar -, com sede no

Município de Itajubá, entidade sem fins lucrativos que tem por escopo apoiar e

defender os interesses dos catadores de material reciclável.

Na consecução de seu propósito, essa Associação promove a troca de informações

e conhecimentos sobre reciclagem e preservação do meio ambiente, por meio de

palestras, fóruns, seminários e campanhas educativas; apoia a criação de

cooperativas; facilita a inserção de seus associados no mercado de trabalho,

protegendo-os dos atravessadores e dos intermediários exploradores, além de

manter serviços de assessoria jurídica para defesa dos interesses dos 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 3.792/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 28 de outubro de 2009.

Walter Tosta, relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 888/2 007

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 888/2007, de autoria do Deputad o Antônio Carlos Arantes, que

declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da

Comunidade dos Cancans - Appruccan -, com sede no Município de Ilicínea, 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° 888/2007

Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da

Comunidade dos Cancans - Appruccan -, com sede no Município de Ilicínea.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Pequenos Produtores

Rurais da Comunidade dos Cancans - Appruccan -, com sede no Município de

Ilicínea.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 21 de outubro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.556 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.556/2008, de autoria da Deput ada Gláucia Brandão, que

dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de brinquedos adaptados para crianças

portadoras de deficiência nos locais que especifica, foi aprovado em 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° 2.556/2008

Acrescenta o art. 5°-A à Lei n° 17.785, de 23 de se tembro de 2008, que estabelece

diretrizes para facilitar o acesso da pessoa portadora de deficiência ou com

dificuldade de locomoção aos espaços de uso público no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - A Lei n° 17.785, de 23 de setembro de 200 8, fica acrescida do seguinte art.

5°-A:

“Art. 5°-A - O espaço para recreação existente em á rea de lazer aberta ao público

disporá de equipamentos e brinquedos adaptados para crianças portadoras de

deficiência ou com dificuldade de locomoção.”.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 28 de outubro de 2009.

Ronaldo Magalhães, Presidente - Ademir Lucas, relator - Lafayette de Andrada.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.962 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.962/2009, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza o

Poder Executivo a permutar com José Barcelos Costa os imóveis 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° 2.962/2009

Autoriza o Poder Executivo a permutar com José Barcelos Costa e Márcia Xavier

Barcelos Costa o imóvel que especifica, situado no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a permu tar imóvel com área de

2.530,83m2 (dois mil quinhentos e trinta vírgula oitenta e três metros quadrados),

situado na Av. Presidente Juscelino Kubitscheck, entre as estacas 36 + 8m e 49 +

10m - estaqueamento do projeto DER-MG Via Expressa Leste-Oeste - trecho Anel

Rodoviário - Avenida III - lote 10 -, em Belo Horizonte, remanescente de área de

34.111m2 (trinta e quatro mil cento e onze metros quadrados) desapropriada para a

construção da Via Expressa Leste-Oeste, matriculado sob o n° 18.495 no Livro 2, no

Cartório do 3° Ofício de Registro de Imóveis da Com arca de Belo Horizonte, por

imóvel de propriedade de José Barcelos Costa e Márcia Xavier Barcelos Costa,

constituído pelos lotes n°s 2 e 3-A da quadra 14, 5ª seção, do Bairro São Francisco,

em Belo Horizonte, registrados sob os n°s 66.008 e 72.198, respectivamente, no Livro

2, no Cartório do 6° Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Belo Horizonte.

Art. 2° - A permuta a que se refere o art. 1° far-s e-á sem torna para as partes.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 28 de outubro de 2009.

Ronaldo Magalhães, Presidente - Ademir Lucas, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.149 /2009
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Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.149/2009, de autoria do Deput ado Fábio Avelar, que autoriza

o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Laranjal o imóvel que especifica,

foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1°  turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.149/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Laranjal 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 Laranjal imóvel

com área de 10.000m² (dez mil metros quadrados), situado no Distrito de São João

da Sapucaia, naquele Município, registrado sob o n° 19.716, a fls. 100 do Livro 3-Z,

no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Muriaé.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao funcionamento

da Escola Municipal Artur Antônio Alves e à construção de uma quadra poliesportiva.

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, 28 de outubro de 2009.

Ronaldo Magalhães, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.300 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.300/2009, de autoria do Deput ado Domingos Sávio, que altera

a destinação prevista para o imóvel doado ao Município de Ijaci nos termos da Lei n°

11.620, de 4 de outubro de 1994, 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,
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seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.300/2009

Altera a destinação do imóvel de que trata a Lei n° 11.620, de 4 de outubro de

1994, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Ijaci.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O imóvel de que trata a Lei n° 11.620, de  4 de outubro de 1994, passa a

destinar-se à construção de casas populares.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere este artigo reverterá ao patrimônio do

Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da data de publicação desta lei, não

lhe tiver sido dada a destinação prevista no “caput”.

Art. 2° - Fica revogado o art. 2° da Lei n° 11.620,  de 1994.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 28 de outubro de 2009.

Ronaldo Magalhães, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.478 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.478/2009, de autoria do Deput ado André Quintão, que declara

de utilidade pública a Associação Cultural Ponto de Partida, com sede no Município

de Barbacena, 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° 3.478/2009

Declara de utilidade pública a Associação Cultural Ponto de Partida, com sede no

Município de Barbacena.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Cultural Ponto de Partida,

com sede no Município de Barbacena.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 14 de outubro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ronaldo Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.515 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.515/2009, de autoria do Deput ado André Quintão, que altera a

redação do art. 2° da Lei n° 14.599, de 2003, que a utoriza o Poder Executivo a doar

ao Município de Matias Barbosa o imóvel que especifica, foi aprovado no 2° turno, na

forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.515/2009

Concede prazo ao donatário do imóvel de que trata a Lei n° 14.599, de 23 de

janeiro de 2003, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Matias

Barbosa o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica concedido ao donatário do imóvel de que trata a Lei n° 14.599, de 23

de janeiro de 2003, o prazo de cinco anos contados da publicação desta lei para a

consecução das obras destinadas à construção de casas populares a que se refere o

parágrafo único do art. 1° daquela lei.

Art. 2° - O imóvel de que trata a Lei n° 14.599, de  2003, reverterá ao patrimônio do

Estado se, findo o prazo previsto no art. 1° desta lei, não tiver sido cumprido o

disposto no parágrafo único do art. 1° daquela lei.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 28 de outubro de 2009.

Ronaldo Magalhães, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Ademir Lucas.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.534 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.534/2009, de autoria do Deput ado Rêmolo Aloise, que

declara de utilidade pública a entidade Fundação Educativa e Cultural de Monte Belo,

com sede no Município de Monte Belo, 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° 3.534/2009

Declara de utilidade pública a Fundação Educativa e Cultural de Monte Belo, com

sede no Município de Monte Belo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fun dação Educativa e Cultural de

Monte Belo, com sede no Município de Monte Belo.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 14 de outubro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ronaldo Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.603 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.603/2009, de autoria do Deput ado Almir Paraca, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária Cultural e Filantrópica de

Douradoquara - ACFD -, com sede no Município de Douradoquara, 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° 3.603/2009
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Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Cultural e Filantrópica de

Douradoquara - ACFD -, com sede no Município de Douradoquara.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária Cultural e

Filantrópica de Douradoquara - ACFD -, com sede no Município de Douradoquara.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 14 de outubro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.661 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.661/2009, de autoria do Deput ado Almir Paraca, que declara

de utilidade pública a Corporação Musical Santa Bárbara, com sede no Município de

Guaranésia, 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° 3.661/2009

Declara de utilidade pública a Corporação Musical Santa Bárbara, com sede no

Município de Guaranésia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Cor poração Musical Santa Bárbara,

com sede no Município de Guaranésia.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 14 de outubro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.676 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.676/2009, de autoria do Deput ado Padre João, que declara de

utilidade pública a Associação dos Apicultores de Ouro Branco - Apiouro -, com sede
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no Município de Ouro Branco, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.676/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Apicultores de Ouro Branco - Apiouro

-, com sede no Município de Ouro Branco.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Apicultores de Ouro

Branco - Apiouro -, com sede no Município de Ouro Branco.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 21 de outubro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.687 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.687/2009, de autoria do Deput ado Vanderlei Jangrossi, que

declara de utilidade pública a Central de Associações dos Produtores Rurais do

Projeto Jaíba - Centraljai -, com sede no Município de Jaíba, 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° 3.687/2009

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. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Cen tral de Associações dos
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Produtores Rurais do Projeto Jaíba - Centraljai -, com sede no Município de Jaíba.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 21 de outubro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ana Maria Resende.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 28/10/2009, as seguintes comunicações:

Do Deputado Elmiro Nascimento notificando o falecimento do Sr. Valter de Souza,

ocorrido em 25/10/2009, em de Patos de Minas. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Elmiro Nascimento notificando o falecimento do Sr. Roberto Marques

de Carvalho Dias, ocorrido em 27/10/2009, em Poços de Caldas. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 31 DE OUTUBRO DE 2009

ATAS

ATA DA 98ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 29/10/2009

Presidência dos Deputados Hely Tarqüínio e Vanderlei Jangrossi

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata -

Registro de presença - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições:

Projetos de Lei nºs 3.930 a 3.937/2009 - Requerimentos nºs 4.927 a 4.931/2009 -

Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Weliton Prado - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio

Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz -

Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva -

Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo -

Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - 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 - Lafayette

de Andrada - Leonardo Moreira - Maria Tereza Lara - Neider Moreira - Padre João -

Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Sávio Souza Cruz - Sebastião

Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda -

Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio) - 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
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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.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, em Plenário, do ex-Ministro

das Minas e Energia Paulino Cícero, que tantos bons serviços prestou e tem prestado

a Minas Gerais e ao Brasil. É uma alegria e um prazer tê-lo em nosso meio.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa passa a

receber proposições.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 3.930/2009

Institui programa de desoneração de impostos incidentes sobre as tarifas de

transporte urbano e metropolitano de passageiros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a instituir regime especial de tributação

para o transporte urbano e metropolitano de passageiros que prevê a redução de

alíquotas de tributos que oneram a prestação dos referidos serviços.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a isentar do Imposto sobre Propriedade

de Veículo Automotivo - IPVA - para ônibus destinados a exploração do transporte

urbano e metropolitano de passageiros.

§ 1º - A isenção será para as empresas de ônibus prestadoras de transporte

coletivo urbano e metropolitano regularmente contratadas pelo poder público, durante

a vigência dos respectivos contratos.

Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir a alíquota do Imposto sobre

Operações Relativas a Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - que recai sobre

óleo diesel, gás veicular e outros combustíveis renováveis e não poluentes, pneus e

lubrificantes, a serem empregados na prestação de serviço de transporte urbano e
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metropolitano de passageiros.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Sala das Reuniões, 29 de outubro de 2009.

Deiró Marra

Justificação: O valor das tarifas do transporte urbano é ainda um obstáculo para

que a população de baixa renda se torne usuária plena desse tipo de serviço. O

acesso ao transporte é um direito básico que precisa ser garantido.

Estudos da Associação Nacional de Transporte Público e do Ministério das Cidades

indicam que um contingente de 35% da população se desloca a pé por não ter

condições financeiras de pagar sequer uma passagem de ônibus. Outro levantamento

indica que uma família com renda de até cinco salários mínimos compromete hoje até

22% de seus ganhos com transporte coletivo, contra 16% de gastos com

alimentação.

A redução da carga tributária diminuirá, de modo significativo, os gastos advindos

das pessoas jurídicas prestadoras de serviço de transporte urbano e metropolitano,

além de atrair investimentos desse setor para nosso Estado e deixá-lo mais

competitivo. Diminuindo o elevado custo do transporte público coletivo de

passageiros, poderemos reduzir os valores das tarifas.

A população mineira será beneficiada diretamente com a redução das tarifas, a qual

representa uma perda fiscal mínima diante dos ganhos de qualidade do sistema e

qualidade de vida.

O signatário deste projeto de lei solicita aos ilustres colegas o indispensável apoio,

pois esse projeto representa um benefício enorme para a massa de usuários de

transporte coletivo das regiões urbanas e metropolitanas.

- 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 3.931/2009

Declara de utilidade pública a Astromig - Associação Gestora de Benefícios Sociais

dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários, com sede no Município de Belo

Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:



____________________________________________________________________________
1594

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Astromig - Associação Gestora de

Benefícios Sociais dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários, com sede no

Município de Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 29 de outubro de 2009.

Domingos Sávio

Justificação: A Astromig - Associação Gestora de Benefícios Sociais dos

Trabalhadores em Transportes Rodoviários, com sede no Município de Belo

Horizonte, é uma entidade civil sem fins lucrativos. Tem entre suas finalidades

precípuas gerir e socializar os recursos advindos das negociações coletivas com as

categorias econômicas entabuladas por suas entidades associadas nas respectivas

bases territoriais, destinadas ao custeio dos benefícios sociais contidos nas

convenções coletivas de trabalho, visando a otimizá-los, gerando subsídios para uma

política estratégica de saúde, lazer, esporte, cultura, habitação e bem-estar dos

trabalhadores rodoviários, a ser desenvolvida pela associação e pelas entidades

sindicais associadas.

A entidade 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.

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 do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.932/2009

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de São Geraldo o imóvel

que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao Município de São

Geraldo o imóvel constituído por um terreno localizado no Bairro Antônio Português,
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registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Visconde do Rio

Branco, sob o nº R.7/3.072, no Livro 54, às fls. 41 e 42, com área total de 5.600m²,

(cinco mil e seiscentos metros quadrados) constituído de uma quadra de futebol, duas

piscinas, uma cabana, banheiros e escritório.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo é mantido pela

Prefeitura de São Geraldo e está sendo utilizado pela comunidade como área de

lazer e esporte. Esta finalidade será mantida pelo Município após a reversão.

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. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 29 de outubro de 2009.

Mauri Torres

Justificação: O imóvel objeto da proposta apresentada pertence ao Estado. Ele está

sendo utilizado pela comunidade carente para a prática de atividades esportivas e de

lazer. Por outro lado, o Município pretende continuar administrando o imóvel e

executando projetos sociais, esportivos e de lazer.

Vê-se, pois, que a doação do imóvel ao Município se reveste de interesse público e

de conveniência administrativa. Em face do exposto, contamos com o apoio dos

nobres pares à aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.933/2009

Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de

Extrema, com sede no Município de Brasília de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento

Comunitário de Extrema, com sede no Município de Brasília de Minas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 29 de outubro de 2009.

Mauri Torres
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Justificação: O Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Extrema, com sede

em Brasília de Minas, entidade civil sem fins lucrativos, tem como objetivo prestar

serviços que possam contribuir para o fomento e a racionalização das explorações

agropecuárias e para a melhoria das condições de vida dos associados, amparando

as famílias no combate à fome, à desnutrição e à pobreza.

Com duração indeterminada, a entidade encontra-se em pleno e regular

funcionamento há mais de um ano. Sua Diretoria é composta por pessoas de

idoneidade moral e ilibada conduta social, não recebendo nenhuma remuneração

pela atuação. A totalidade das rendas apuradas é destinada integralmente na

manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais.

Considerando-se a importância e a relevância dos serviços prestados pela referida

entidade, espero contar com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste

projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.934/2009

Dá a denominação de Rodovia Deputado Ferraz Caldas ao trecho que liga o

Município de Conceição do Rio Verde ao entrocamento da BR-267.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominado Rodovia Deputado Ferraz Caldas o trecho que liga o

Município de Conceição do Rio Verde, passando por Águas de Contendas, ao

entroncamento da BR-267- Rodovia Vital Brazil.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 29 de outubro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: Em homenagem a José Ferraz Caldas, filho tão ilustre do Município sul

mineiro de Pedralva, que ganhou o reconhecimento e o apreço de seus conterrâneos,

é que se propõe que o trecho que liga o Município de Conceição do Rio Verde,

passando por Águas de Contendas, ao entroncamento da Rodovia BR-267, receba o

seu nome.
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Nascido em 23/9/1929, José Ferraz Caldas, em sua vida profissional, atuou como

advogado, contador e professor, sempre ligado aos interesse da comunidade da

região sul mineira.

Em 1975, foi eleito Deputado Estadual e reconduzido ao cargo por mais dois

mandatos, sempre atuante na defesa dos interesses dessa região. Durante o seu

mandato, exerceu a presidência da Comissão de Finanças e Orçamento da

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, e como incansável parlamentar

buscou a abertura oficial da rodovia que passa por Águas de Contendas, pois

entendia ser da mais alta importância para o desenvolvimento e progresso da região.

Faleceu em 2/5/91.

A denominação aqui proposta tem caráter relevante, e, com certeza, encontrará eco

em toda a população sul-mineira, em virtude das notórias qualidades e dos

importantes serviços prestados por José Ferraz Caldas à comunidade, que sempre o

respeitou.

Por essas razões, aguardo dos meus nobres pares a aprovação desta proposição.

- 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 3.935/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Santa Rita do Itueto 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 Santa Rita do

Itueto imóvel com área de 1.200m² (mil e duzentos metros quadrados), localizado no

Distrito de Povoado do Aldeamento, nesse Município, registrado no Livro 03-I de

Registro Geral, às fls. 289/vº, sob o nº 13.974, no Cartório de Registro Geral de

Imóveis da Comarca de Resplendor.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo será destinado à

ampliação da Escola Municipal Fazenda Pião.

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
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tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 29 de outubro de 2009.

José Henrique

Justificação: A doação desse imóvel ao Município se deve à necessidade de

ampliação da Escola Municipal Fazenda Pião, que já funciona no local, o que só

poderá ser feito se o imóvel pertencer ao Município.

Com base no exposto, esperamos contar com o apoio dos nobres pares à

aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.936/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores e Produtores Rurais do

Patrimônio de São Sebastião da Comunidade da Penha, com sede no Município de

Guaraciaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores e

Produtores Rurais do Patrimônio de São Sebastião da Comunidade da Penha, com

sede no Município de Guaraciaba.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 29 de outubro de 2009.

Djalma Diniz

Justificação: A Associação dos Moradores e Produtores Rurais do Patrimônio de

São Sebastião da Comunidade da Penha, com sede na zona rural da localidade de

São Sebastião ou Penha, no Município de Guaraciaba, é uma entidade civil, sem fins

lucrativos, que não remunera os membros de sua administração sob nenhum pretexto

e aplica a totalidade de suas receitas no cumprimento de suas finalidades

estatutárias, quais sejam a assistência social a pessoas carentes, a promoção de

melhorias na infraestrutura urbana e rural, o incentivo a agricultura e o

desenvolvimento socioeconômico dos pequenos produtores rurais.

Assim, a entidade preenche os requisitos legais para ser declarada de utilidade
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pública, razão pela qual espero contar o apoio dos nobres pares desta Casa

Legislativa para a aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 3.937/2009

Acrescenta artigo à Lei n° 14.693, de 30 de julho d e 2003, que institui o Adicional

de Desempenho - ADE -, no âmbito das administrações públicas direta, autárquica e

fundacional do Poder Executivo, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica acrescentado à Lei n° 14.693, de 30 de julho de 2003, o seguinte

artigo:

“Art. ... - Os funcionários que estão a disposição terão os mesmos benefícios na

carreira do órgão de origem.”.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 29 de outubro de 2009.

Ruy Muniz

Justificação: A proposta é estender o Adicional de Desempenho aos servidores

públicos, que estão à disposição em outros órgãos.

Na administração pública há vários funcionários que estão prestando serviço em

outros órgãos, como é o caso dos funcionários da Secretaria Estadual de Saúde que

estão prestando serviços nos postos de saúde municipais no interior do Estado. Não

sendo funcionários da Prefeitura Municipal, também não usufruem os benefícios da

evolução na carreira, uma vez que, estando longe do órgão de origem, ficam

esquecidos e sem avaliação de desempenho para pagamento de gratificação de até

70% incidente sobre o vencimento.

- 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.

REQUERIMENTOS

Nº 4.927/2009, do Deputado Carlin Moura, em que solicita seja encaminhado ao
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Presidente e ao Secretário Executivo do Conselho Estadual do Patrimônio Cultural

pedido de providências para que seja autorizada a abertura dos trabalhos técnicos

para o tombamento do casarão do século XIX que abriga a sede do Parque Municipal

Gentil Diniz, em Contagem. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 4.928/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita sejam

encaminhados ao Comandante da 12ª Região da Polícia Militar e ao Corregedor-

Geral da Polícia Militar cópia das notas taquigráficas das reuniões da Comissão de

Direitos Humanos realizadas em 3/9 e 21/10/2009 e pedido de providências para a

apuração das denúncias contra o 1º-Ten. Valter dos Santos, Comandante do 5º

Pelotão da 83ª Cia. PM do 26º BPM de Itabira.

Nº 4.929/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita sejam

encaminhadas à Corregedoria-Geral da Polícia Militar, à Corregedoria-Geral da

Polícia Civil, à Procuradoria-Geral de Justiça, à Promotoria de Defesa do

Consumidor, à Ouvidoria de Polícia e ao Delegado Hélcio Sá Bernardes, da 16ª

Delegacia da Pampulha, para tomada de providências, cópia das notas taquigráficas

da 30ª Reunião Extraordinária da Comissão de Direitos Humanos, realizada em

16/10/2009, com esclarecimentos sobre as circunstâncias em que, durante uma

partida de futebol no Mineirão, o menor Douglas Henrique Marinho de Oliveira foi

atingido por tiros de borracha desferidos por policiais militarese, e que se solicite ao

Corregedor-Geral da Polícia Militar o encaminhamento de cópia dessas notas

taquigráficas ao responsável pelo inquérito policial desse caso. (- Distribuídos à

Comissão de Segurança Pública.)

Nº 4.930/2009, da Comissão de Saúde, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Fazenda pedido de providências para reduzir a alíquota do ICMS

incidente sobre a água mineral e excluí-la do Regime de Substituição Tributária nas

operações de comercialização posteriores, em especial para as embalagens

retornáveis de 10 e 20 litros.

Nº 4.931/2009, da Comissão de Saúde, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Desenvolvimento Econômico pedido de providências para reduzir a

alíquota do ICMS incidente sobre a água mineral e excluí-la do Regime de

Substituição Tributária nas operações de comercialização posteriores, em especial
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para as embalagens retornáveis de 10 e 20 litros. (- Distribuídos à Comissão de

Fiscalização Financeira.)

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 ciclo de debates “O impacto do etanol no desenvolvimento de Minas

Gerais”.

- A ata dessa solenidade será publicada em outra edição.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente (Deputado Vanderlei Jangrossi) - Estão reabertos os nossos

trabalhos ordinários.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a extraordinária de terça-feira, dia 3 de novembro, 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

31/10/2009.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/10/2009

Às 15h2min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas Gláucia Brandão e

Maria Tereza Lara (substituindo o Deputado Paulo Guedes, por indicação da

Liderança do PT) e os Deputados Juninho Araújo e Vanderlei Jangrossi, membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Gláucia

Brandão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado 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 a discutir

e votar proposições da Comissão. O Presidente acusa o recebimento das seguintes

proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs
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3.056/2009 (Deputado Juninho Araújo), no 1º turno, 3.781/2009 (Deputado Paulo

Guedes) e 3.804/2009 (Deputado Vanderlei Jangrossi), 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 3.724/2009

(relatora: Deputada Gláucia Brandão), 3.735/2009 (relator: Deputado Juninho Araújo)

e 3.804/2009 (relator: Deputado Vanderlei Jangrossi) . Submetidos a discussão e

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos

Projetos de Lei nºs 3.478, 3.534, 3.603 e 3.661/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte

(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

requerimentos da Deputada Gláucia Brandão em que solicita seja realizada visita às

instalações do Programa Estruturador Plug Minas, no Bairro Horto, em Belo

Horizonte, para conhecer as ações ali desenvolvidas de formação cultural e inclusão

social de jovens; seja realizada reunião de audiência pública para discutir os impactos

decorrentes da aprovação do Projeto de Lei Federal nº 5.798/2009, em trâmite no

Congresso Nacional, que pretende instituir o vale-cultura; seja encaminhado ao

Laboratório Hermes Pardini voto de congratulações pelos cinquenta anos de serviços

de análises clínicas e laboratoriais prestados à sociedade de Belo Horizonte; seja

encaminhado aos diretores e alunos da Escola Municipal Maria da Cruz Resende, de

ensino fundamental regular, e à Escola do Bairro Florença e seu alunos de Educação

de Jovens e Adultos - EJA -, voto de congratulações pela apresentação do Projeto

Fragmento de Neves, constituído por belos mosaicos expostos na Casa de Cultura de

Ribeirão das Neves; e dos Deputados Carlin Moura em que solicita seja realizada

reunião de audiência pública para discutir a situação funcional e material do corpo

artístico da Fundação Clóvis Salgado, composto pelo Coral Lírico, pela Companhia de

Dança e pela Orquestra Sinfônica; e Vanderlei Jangrossi em que solicita seja

encaminhado à Escola Estadual São José, de Pedro Leopoldo, voto de

congratulações pela passagem dos cem anos de sua fundação. Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a



____________________________________________________________________________
1603

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de outubro de 2009.

Gláucia Brandão, Presidente.

ATA DA 34ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

28/10/2009

Às 18h45min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Durval Ângelo,

membro da supracitada Comissão. Está presente, também, a Deputada Rosângela

Reis. 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 debater, em audiência

pública, o massacre de Ipatinga, ocorrido em 1963, e promover o lançamento do livro

“Não foi por acaso”, do jornalista Marcelo Freitas. A Presidência interrompe a 1ª Parte

da reunião para ouvir os Srs. Agnaldo Giovani Bicalho, Vereador da Câmara

Municipal de Ipatinga; Monsenhor Avelino Marques, da Paróquia Imaculado Coração

de Maria e Santo Antônio; Marcelo de Freitas Assis Rocha, jornalista e autor do livro

“Não foi por acaso”; e Jurandir Persichinni, sobrevivente do massacre em Ipatinga,

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.

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 outubro de 2009.

Durval Ângelo, Presidente - Vanderlei Miranda - Delvito Alves.

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a "d", do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de congratulações com a Faculdade de Administração de Campo Belo pelo sétimo
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ano de realização da Semana de Administração (Requerimento nº 4.641/2009, do

Deputado Duarte Bechir);

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

(Requerimento nº 4.657/2009, do Deputado Ademir Lucas);

de aplauso ao Sr. Emerson Silami Garcia por ter sido eleito Diretor da Escola de

Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG (Requerimento nº

4.658/2009, do Deputado Ademir Lucas);

de congratulações com a Paróquia de São Sebastião, de Itabirito, por seu jubileu de

ouro (Requerimento nº 4.663/2009, do Deputado Célio Moreira);

de aplauso ao atleta Felipe Marinho pela vitória na 1ª Etapa Nacional do Circuito

Loterias Caixa Brasil Paraolímpico, batendo o recorde mundial dos 100m medley

SM11 - cegueira total (Requerimento nº 4.665/2009, do Deputado Eros Biondini);

de aplauso ao atleta Danilo Monteiro pelo recorde brasileiro de 100m nado costas

piscina curta 25m, durante a 1º Etapa Nacional Circuito Loterias Caixa Brasil

Paraolímpico (Requerimento nº 4.666/2009, do Deputado Eros Biondini);

de congratulações com o Servas pela realização da exposição Cidades com Arte,

dos alunos do programa Valores de Minas, no Palácio das Artes (Requerimento nº

4.667/2009, da Deputada Gláucia Brandão);

de congratulações com a Secretaria de Cultura e com o Iepha pela realização da

Jornada Mineira do Patrimônio Cultural (Requerimento nº 4.668/2009, da Deputada

Gláucia Brandão);

de aplauso à comunidade de Conselheiro Lafaiete pelos 219 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 4.679/2009, do Deputado Ademir Lucas);

de congratulações com as Faculdades Integradas Paiva de Vilhena pela

classificação obtida pelo curso de História dessa instituição de ensino no Enade de

2008 (Requerimento nº 4.680/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. Alberto Deodato Maia Barreto Neto, Desembargador

do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em razão de sua eleição para integrar a

Corte Superior desse Tribunal (Requerimento nº 4.732/2009, do Deputado Wander

Borges);
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de aplauso ao Sr. Modesto Carvalho de Araújo Neto, Presidente da Drogaria

Araújo, pelo recebimento do prêmio Destaque em Administração 2009 (Requerimento

nº 4.742/2009, do Deputado Ademir Lucas);

de aplauso ao Pe. Ignacio Larrañaga Orbegozo pelos 26 anos de fundação das

Oficinas de Oração e Vida (Requerimento nº 4.746/2009, do Deputado Eros Biondini);

de congratulações com o Sr. Manoel Gandra Fonseca, compositor e escritor do

Município de Formiga, pelo 1º lugar alcançado, com sua composição "Silêncio", no

39º Festival Nacional da Canção e pela consequente conquista do Troféu Lamartine

Babo (Requerimento nº 4.747/2009, do Deputado Fábio Avelar);

de congratulações com a comunidade de Januária pelos 149 anos de fundação

desse Município (Requerimento nº 4.748/2009, do Deputado Ruy Muniz);

de congratulações com a Assembleia de Deus em Nova Lima pelos seus 75 anos

de fundação (Requerimento nº 4.752/2009, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com a Sra. Rachel Adjuto Bontempo Brandão por sua posse no

cargo de Juíza de Direito Substituta da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios

(Requerimento nº 4.755/2009, do Deputado Delvito Alves);

de congratulações com a comunidade de Coqueiral pelos 61 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 4.782/2009, do Deputado Duarte Bechir).
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Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informá tica - 143 - 224 - 279 - 291

- 295 - 372 - 373 - 374 - 375 - 376 - 377 - 379 - 380 - 381 - 382 - 383 - 384 - 385 - 522

- 523 - 568 - 1106 - 1129 - 1130 - 1303 - 1433 - 1572

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária - 168 - 171 - 274 - 284 - 324

- 325 - 328 - 330 - 462 - 800 - 806 - 812 - 813 - 815 - 823 - 825 - 895 - 896 - 910 - 911

- 1098 - 1113 - 1211 - 1213 - 1236 - 1305 - 1347 - 1490 - 1491 - 1503 - 1504 - 1570

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustent ável - 523 - 524 - 741 -

885 - 1104 - 1128 - 1132 - 1308 - 1413 - 1492 - 1502 - 1528

Comissão de Minas e Energia - 795 - 796 - 1111 - 1300 - 1569

Comissão de Participação Popular - 220 - 227 - 319 - 525 - 526 - 735 - 737 - 738 -

739 - 740 - 765 - 766 - 880 - 1100 - 1231 - 1232 - 1233 - 1234 - 1235 - 1236
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Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial - 144 - 153 - 289 - 290 - 332 -

447 - 886 - 1095 - 1176 - 1411 - 1415 - 1416 - 1450 - 1452 - 1454 - 1455 - 1457 -

1492 - 1525 - 1528 - 1529 - 1575

Comissão de Redação - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 281 -

299 - 504 - 797 - 826 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 1139 - 1140 -

1141 - 1142 - 1143 - 1215 - 1216 - 1223 - 1350 - 1351 - 1352 - 1353 - 1354 - 1355 -

1356 - 1357 - 1358 - 1359 - 1360 - 1361 - 1362 - 1363 - 1364 - 1365 - 1366 - 1367 -

1408 - 1506 - 1509 - 1573 - 1581 - 1582 - 1583 - 1584 - 1585 - 1586 - 1587 - 1588 -

1589

Comissão de Saúde -  278 - 500 - 524 - 804 - 807 - 888 - 906 - 1096 - 1128 - 1238 -

1306 - 1529 - 1567 - 1600

Comissão de Segurança Pública - 32 - 224 - 225 - 283 - 317 - 465 - 524 - 525 -

1093 - 1103 - 1236 - 1237 - 1238 - 1301 - 1433 - 1434 - 1492 - 1529

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Pública s - 152 - 227 - 274 - 798 -

1298

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperat ivismo - 32 - 33 - 225 - 226

- 227 - 721 - 722 - 800 - 882 - 1299 - 1499 - 1578

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Soci al - 282 - 297 - 469 - 472 -

473 - 474 - 475 - 476 - 477 - 478 - 479 - 480 - 481 - 663 - 664 - 665 - 666 - 667 - 668 -

669 - 670 - 1207 - 1208 - 1209 - 1210 - 1295 - 1313 - 1315 - 1318 - 1319 - 1343 -

1580

Comissão Especial - 147 - 213 - 220 - 221 - 222 - 223 - 224 - 227 - 278 - 288 - 1296

- 1449

Comissão Extraordinária - 1175 - 1176 - 1526
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Decisão da Presidência - 1199 - 1548

Mesa da Assembleia - 445 - 1137 - 1428

Palavras do Sr. Presidente - 35 - 139 - 271 - 356 - 359 - 388 - 439 - 565 - 642 - 661 -

919 - 1200 - 1292 - 1385 - 1400 - 1445 - 1548 - 1563


